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tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Zapište si do diáøe…
DÍFČÍ VÁLKA
divadelní představení
Čt a PÁ 6. a 7. 10. v 19 h
DRAKIÁDA od 14 h
Sobota 8. 10
IV. MYSLIVECKÉ HODY
Sobota 22. 10.
NETRADIČNÍ POUŤ
NA SVATÉ VORŠILE
Neděle 23. říjen ve 14 h
KONCERT žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
Úterý 25. 10. v 17 h
MILAN KOŽELUH
Hvězdná hodina
Novohradských hor
přednáška
Čtvrtek 27. 10. v 18 h

Nadešel čas podzimních výlovů
Kam v sobotu 29. října vyrazíte vy? Do Ledenic na Parčák nebo do Zalin na Pazdernický?

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 7. září 2016
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o aktuálních záležitostech
městyse Ledenice a o činnosti Rady městyse Ledenice za období od 13. 7. do 24. 8.
Zastupitelstvo městyse jmenuje:
 do komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku „Pořízení požární cisterny pro
Jednotku SDH Ledenice“ za městys Ledenice tyto zástupce:
členové komise
1. Jiří Beneda
(náhradník Ing. Michal Vazač)
Další členové a náhradníci komise pro otevírání obálek v zastoupení zadavatele ze
Stavební poradny, spol. s r. o., České Budějovice:
2. Kristýna Soukupová
(náhradník Lenka Feslová)
3. Ing. Martina Gabrielová
(náhradník Hana Lavičková)
 do hodnotící komise pro veřejnou zakázku
„Pořízení požární cisterny pro Jednotku SDH
Ledenice“ za městys Ledenice tyto zástupce:

členové komise
1. Ing. Josef Hronek
(náhradník Václav Voharčík)
2. Ing. Michal Vazač
(náhradník Mgr. Jiří Cukr)
3. Mgr. Vladislav Šesták
(náhradník Jiří Hinterhölz)
4. Jiří Beneda
(náhradník Mgr. Miroslav Franěk)
5. Ing. Jaroslav Vlášek
(náhradník Jaroslav Tůma)
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „Vodohospodářsky zabezpečená plocha na p. č. 193/15, k. ú. Ledenice“ a jmenovalo členy hodnotící komise pro
výběr uchazečů v tomto složení:
členové
1. Jiří Beneda předseda
(náhradník Ing. Michal Vazač)
2. Mgr. Miroslav Franěk
(náhradník Ing. Josef Hronek)
3. Mgr. Vladislav Šesták
(náhradník Ing. Jaroslav Vlášek)
Zadání výše uvedené zakázky včetně výběrového řízení pro městys Ledenice provede

TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKA
PARČÁK v Ledenicích
Sobota 29. 10. od 9 h
VÝLOV RYBNÍKA PAZDERNICKÝ
v Zalinech
Sobota 29. 10. od 10 h
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Čtvrtek 3. listopad od 18 h
více info uvnitř

INFORMACE OBČANŮM
¡ od listopadu změna provozní doby
kompostárny v Ledenicích
Pondělí
16–18
Středa
10−18
Sobota
15−17
¡ Místní knihovna Ledenice
středa 19. říjen − zavřeno, dovolená
firma IN-AL, Český Krumlov na základě příkazní smlouvy.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 studii na akci „Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře – ČSPH Ledenice“
(stezka pro chodce a cyklisty v délce cca
1,8 km podél silnice II/157 z Č. Budějovic
do Ledenic), kterou zpracovala projekční
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ...
pokračování ze str. 1
kancelář ZESA s. r. o., Č. Budějovice a pověřuje starostu městyse zajistit zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení
na tuto stavbu.
 návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na základě které městys Ledenice v budoucnu vykoupí část pozemku
parc. č. 1208/7 v k. ú. Ohrazení, za účelem
stavby inženýrské sítě „Ledenice, Ohrazení
– Kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo městyse ukládá starostovi zajistit oddělení části
pozemku parc. č. 1208/7 v k. ú. Ohrazení
geometrickým plánem za účelem výkupu.
Zastupitelstvo městyse rozhodlo:
 o nevyužití předkupního práva k nemovitosti – rekreační chata č. ev. 100 postavené
na pozemku ve vlastnictví městyse Ledenice st. 114 v k. ú. Zborov, na základě žádosti
vlastníka chaty Karla Kiesenbauera.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 podání žádosti o dotaci na projektový záměr
„Odbahnění retenční nádrže Kačerovec a
rybníku Lazna v Ledenicích“. Projektový
záměr a podání žádosti o dotaci zpracuje
pro městys Ledenice firma IN-AL Český
Krumlov na základě smlouvy o dílo.
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Ledenice,
Ohrazení – kanalizace a ČOV“ s vlastníkem pozemku parc. č. KN 1208/7 v k. ú.
Ohrazení Ing. Petrou Zoubkovou – věcné
břemeno v rozsahu vyznačeném na snímku
z mapy.
 Kupní smlouvu na výkup stavby „Prodloužení kanalizace a vodovodu, Ohrazeníčko“
od investora stavby Jana Hrubého za smluvní cenu 121,00 Kč vč. DPH, dohodnutou
včetně podmínek napojení této stavby na
stávající veřejnou kanalizaci a vodovod ve
Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 13. 11. 2015.
 prodej části pozemku parc. č. 333/15 o výměře 20 m2 v k. ú. Ledenice (ostatní plocha/ostatní komunikace) za smluvní cenu
žadateli E.ON Česká republika s. r. o., za
účelem plánované výstavby nové monolitické trafostanice napojené na vedení VN.
Zastupitelstvo městyse předběžně souhlasí:
 s návrhem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje o bezúplatném převodu pozemků:
z majetku městyse Ledenice do majetku Jihočeského kraje v k. ú. Ohrazení:
- parc.č. KN 1676/20 ostatní plocha/silnice o výměře 10 m2
zastavěný komunikací III/14615
- pozemek parc.č. KN 1676/24 ostatní plocha/silnice o výměře 8 m2
zastavěný komunikací III/14615
z majetku Jihočeského kraje do majetku
městyse Ledenice v k.ú. Ohrazení:
- pozemek parc.č. KN 1676/14 ostatní plocha/silnice o výměře 1172 m2 zastavěný
komunikací III/14615

- část pozemku parc.č. KN 1676/32 ostatní
plocha/silnice o výměře cca 156 m2, která
bude oddělena geometrickým plánem,
zastavěný komunikací III/14615
Návrh smlouvy o majetkoprávním vypořádání – bezúplatném převodu výše uvedených pozemků bude projednán na dalším
zasedání zastupitelstva městyse spolu s dodatečnými požadavky Jč. kraje o bezúplatný
převod pozemků městyse Ledenice parc. č.
2499/1, 2436/10 a 2436/2 v k. ú. Zborov do
vlastnictví Jihočeského kraje.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej pozemků v k. ú. Zborov (pozemky
u ČOV Zborov):
- parc.č. 1150/5 o výměře 2355 m2
(orná půda)
- parc.č. 1150/7 o výměře cca 3240 m2
(orná půda), která bude oddělena GP,
žadateli Pavlu Juhasovi za smluvní v souladu s usnesením zastupitelstva č. 275 ze dne
5. 8. 2009 o předkupním právu pro Pavla Juhase. Cena není předmětem DPH.
 výkup pozemku parc. č. 1796/2 v k. ú. Le2
denice o výměře 3653 m ostatní plocha/zeleň od vlastníka Petra Tůmy za smluvní
cenu, s tím že v kupní smlouvě bude městys
Ledenice uveden jako poplatník daně z nabytí nemovitých věcí.
 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
s Lukášem Nechanickým na výkup stavby
„Prodloužení kanalizace a vodovodu II,
k. ú. Zborov, Ohrazeníčko“ podle projektu
Ing. Jana Kadlece za smluvní cenu. Uvedená stavba prodloužení kanalizace a vodovodu II. bude vedena po pozemcích parc. č.
2506/1, 2273/5, 2273/4, 2273/14, 2273/13,
2273/3 v k. ú. Zborov a bude vybudována
investorem Lukášem Nechanickým, Ledenice, za účelem budoucí zástavby RD v souladu s územním plánem.
Ze zasedání Rady městyse ze dne 21. září
Rada městyse vzala na vědomí:
 Sdělení Ministerstva kultury podle § 42
správního řádu k podnětu k výkonu dohledu
nad kolektivním správce OSA – zvýšení sazeb odměn dle Sazebníku reprodukovaná
hudba na rok 2017“ ze dne 7. 9. 2016, č. j.
MK55614/2016 OAP adresované Sdružení
místních samospráv ČR, z. s. p. o. a dále obcím, městysům a městům, které se k podnětu SMS ČR připojili.
Rada městyse schválila:
 zadání zakázky malého rozsahu včetně
výběrového řízení na akci „Oprava místní
komunikace a sjezdů v osadě Zaliny“. Předpokládaný rozpočet na tuto akci je cca
450 tis. Kč bez DPH.
Rada městyse jmenuje členy hodnotící komise pro výběr uchazečů v tomto složení:
Jiří Beneda
– předseda
Ing. Michal Vazač
– náhradník
Pavel Viktora
– člen
Mgr. Jiří Cukr
– náhradník
Mgr. Vladislav Šesták – člen
Ing. Josef Hronek
– náhradník
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 pronájem části stavby – objekt občanského
vybavení bez č. p. a č. e. – bývalé kotelny,
stojící na pozemku parc. č. st. 665 v k. ú.
Ledenice, o výměře 24 m2 vyznačené v příloze, žadateli firmě KP NETWORK spol.
s r. o., Č. Budějovice za cenu 500 Kč/m2 vč.
DPH, na dobu určitou jeden rok od 1. 10.
2016.
 ukončení nájmu bytu č. 58/D v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích dohodou
k datu 30. 9. 2016, na základě výpovědi podané nájemcem paní Zdeňkou Kubíkovou,
z důvodu umístění do domova důchodců.
 pronájem volného dvoupokojového bytu
č. 61/D v Domě s pečovatelskou službou
v Ledenicích od 1.10.2016 žadatelům,
manželům Jiřině Imberové a Pavlu Imberovi za předpokladu písemného souhlasu Odboru sociálních věcí Magistrátu města
Č. Budějovice.
 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku městyse Ledenice parc.
č. 2232/9 v k. ú. Zborov s E.ON Distribuce
a. s., pro stavbu s názvem „Ohrazeníčko, 4
RD, Vaňata – úprava NN“ za jednorázovou
úhradu za omezení vlastnického práva ve
výši 600 Kč bez DPH dle platného ceníku
městyse Ledenice.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci „křtiny“ žadatelce Alžbětě
Holubové za těchto podmínek:
– termín akce sobota 15. 10. 2016 – jednodenní akce.
 záměr starosty městyse, že kulturní akce
pro veřejnost „rockový hudební festival“ se
uskuteční pod záštitou starosty městyse,
v sále U Králů v Ledenicích, dne 5. 11.
2016 (sobota).
Rada městyse pověřuje:
 starostu městyse zadáním zakázky malého
rozsahu „Sanační opatření v objektu č. p.
71, Ledenice“ a provedením výběru dodavatele na tuto zakázku, jejíž předpokládaný
rozpočet je cca 150 tis. Kč bez DPH.
 starostu městyse zadáním zakázky malého
rozsahu „Výměna zdroje tepla OÚ Ledenice č. p. 89, Ledenice“ (podle prováděcího
projektu zpracovaného Ing. Jiřím Sukdolem) a provedením výběru dodavatele na
tuto zakázku, jejíž předpokládaný rozpočet
je cca 230 tis. Kč bez DPH.
 starostu městyse zadáním zakázky malého
rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a podání
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Stezka Ledenice – úsek
Ohrazeníčko – ČSPH Ledenice“ a provedením výběru dodavatele na tuto zakázku, jejíž předpokládaný rozpočet je cca 200 tis.
Kč bez DPH.
Rada městyse projednala:
 žádost projektanta Ing. Zdeňka Sihelníka
o vyjádření k projektové dokumentaci pro
ohlášení stavby „Rodinný dům s terasou,
parkovacím stáním a přípojkami na pozemcích 1517/1, 1519, 1683, 1517/9 k. ú.
Ohrazení“ (investor stavby Stanislav Chábera)
pokračování na str. 3
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ZE ZASEDÁNÍ...
pokračování ze str. 2
Rada městyse přijala tato stanoviska:
 konstatuje, že navržená stavba RD s terasou
a parkovacím stáním na pozemku parc. č.
1517/1, 1519, 1683 a 1517/9 v k. ú. Ohrazení je v souladu s platným územním plánem
městyse Ledenice, který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 122 dne 9. 9. 2015.
 souhlasí s provedením stavby RD dle předložené projektové dokumentace pro ohlášení stavby a s připojením stavby na veřejný
vodovodní řad.
 souhlasí s připojením pozemku parc. č.
1517/1 na místní komunikaci III. tř. parc. č.
1673/9 v k. ú. Ohrazení a zároveň upozorňuje, že mezi těmito pozemky se nachází
pozemek parc. č. 1673/14 o výměře 21 m2,
který není ve vlastnictví městyse Ledenice
ani investora stavby RD (soukromý vlastník
Luděk Junek). Tento souhlas městyse Ledenice nenahrazuje rozhodnutí o připojení na
místní komunikaci, které vydává Silniční
správní úřad – Úřad městyse Ledenice jako
samostatné rozhodnutí.
 žádost Římskokatolické farnosti Ledenice
o finanční pomoc při dofinancování opravy
první čtvrtiny hospodářských budov v areálu kostela sv. Vavřince, kterou bude žadatel
z velké části financovat z dotace Ministerstva kultury. Rada městyse schválila finanční příspěvek Římskokatolické farnosti
Ledenice na výše uvedený účel.
Rada městyse neschválila:
 žádost nájemce bytu č. 30/A pana Františka
Macka o výměnu bytu č. 30/A za byt
č. 58/D s platností od 1. 10. 2016.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Důležitá upozornění pro voliče
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech
pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 8. října 2016 od 08.00 do 14.00 hodin
Pro území městyse Ledenice jsou stanoveny 4 volební okrsky se sídlem:
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)
č. 2 − Zborov
požární zbrojnice ve Zborově
adresa: Zborov čp. 102 (1. poschodí)
(pro voliče ze Zborova)
č. 3 − Ohrazení požární zbrojnice v Ohrazení
adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)
č. 4 – Zaliny
kulturní zařízení v Zalinech
adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)
(pro voliče ze Zalin)
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do
územního obvodu kraje.
Informace o způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
Způsob hlasování při volbách do zastupitelstev krajů je upraven v § 32 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
zejména platí, že volič do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat
volič může na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv.
Veškeré informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz/volby.aspx (informační servis – volby). Výsledky všech druhů voleb naleznete
na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz
Za Úřad městyse Ledenice Jana Fuková

Dřevořezby z letošního
pouťového dřevosochání
již stojí ve Zborově
na svých místech
Socha sv. Prokopa byla nainstalována
z boku kapličky a malý vydrýsek našel
své místo na dětském hřišti.
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Rozhovor s Vladislavem Šestákem,
novým ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Mgr. Vladislav Šesták (41 let),
bydliště Ledenice, ženatý, 2 děti
Školní rok na Základní škole v Ledenicích
začal pod vedením nového ředitele. Žádné velké změny, kromě personálního obsazení, zatím
žáky ani rodiče nečekaly. Pan Vladislav Šesták
zde působí již sedmnáctým rokem a od roku
2011 byl zástupcem ředitele. „Chci změnit úhel
pohledu všech zúčastněných na školu,“ řekl
v rozhovoru pro Ledenický zpravodaj.
Ledenický rodák vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v ČB, obor
Učitelství II. stupně ZŠ (přírodopis – chemie).
Ve škole vyučoval především své aprobované
předměty, ale v nutných případech i občanskou,
rodinnou, výtvarnou, tělesnou výchovu a pracovní činnosti. Působil také jako metodik závadového chování. V mimoškolních aktivitách se
dlouhodobě věnuje „hasičině“. Je zástupcem velitele zásahové jednotky a jednatelem SDH.
Ani dění v našem městysu mu není lhostejné.
Již tři volební období je členem Zastupitelstva
městyse Ledenice a posledních šest let je i členem rady.
Otázka na úvod. Čím jste podle Vás oslovil výběrovou komisi?
Hlavní výhodu bych viděl ve znalosti místního prostředí a školy
jako takové.
Zahajujete svůj první školní rok v roli ředitele. Jak se v ní cítíte a jak
vnímáte situaci ve škole?
Je to velká změna, z pozice zástupce jsem nějakou průpravu měl, ale
každý den v ředitelském křesle přináší nové výzvy. Napadá mě přirovnání, jako když přesednete z osobáku do kamionu. Větší, mohutnější a
daleko více „hejblátek“. Tak je to i tady. Propracovávám se všemi náležitostmi spojenými s ředitelováním. A není to jen o ZŠ, je třeba si uvědomit, že sdružujeme pod jednou hlavičkou MŠ, ZŠ, ZUŠ, školní
družinu a také jídelnu, aby to tedy bylo úplné.
A situace ve škole? Pan ředitel Cukr mi předal fungující a stabilizovanou školu. Za to bych mu rád opět poděkoval. Současnou situaci vnímám jako čas, kdy se všichni zaměstnanci, děti, žáci, rodiče a nakonec
i zřizovatel vypořádáváme s těmito velkými změnami v personálním
obsazení, a také s nároky, které jsou na nás kladeny státem. Čili, některé
změny přicházejí ode mě a některé máme nařízené. A s tím vším je třeba se vyrovnat.
Co funguje dobře a co byste chtěl změnit?
Myslím, že se snažíme nejen udržovat, ale i budovat zázemí všech
našich zařízení ať už se týká budov nebo vybavení.
Chci změnit úhel pohledu všech zúčastněných na školu. A to ve
všech směrech. Když to zjednoduším na trojúhelník: zákonný zástupce,
žák, škola.
A konkrétní plány?
Tady musíme kategorizovat. Z hlediska bezpečnosti jsem se dohodl
se zřizovatelem a přidělává se plot v objektu MŠ, dojde k úplnému oddělení MŠ a jídelny. Novinkou pro mnohé je i uzavření budovy na náměstí. Mohl sem každý. Nyní jsou uzavřené dveře ve vestibulu, musíte
si zazvonit na kantora konajícího službu. Ve vzdělávání bude také
skok. Připravujeme nový školní vzdělávací program, reagující na novou legislativu, ale i potřeby školy. Monitorujeme a hledáme vhodné
zdroje financování z různých projektů.
Co naší škole nejvíce chybí?
Tak na to mám jednoduchou odpověď – jeden areál. Neustále řešíme
nějaké přechody a vzdálenosti.

Ve škole proběhla přes prázdniny poměrně velká obměna v učitelském sboru, počínaje školkou, družinou ale i prvním a druhým stupněm. Jak jste se s ní vypořádal?
Už jsem to tady nastiňoval. Neřešíme jen tyto velké personální změny, každý nový den přináší další a další výzvy. Pro všechny. Se vším se
vypořádáváme za běhu. Za sebe říkám, že je to náročná změna, byť
jsem si sedl do křesla v druhé kanceláři.
Škola by neměla být uzavřeným organismem, ale měla by být se svým
okolím provázaná. Jak toho chcete docílit?
Plně s Vámi souhlasím. Škola se nemůže uzavírat sama do sebe,
chceme aktivně komunikovat s okolím. Máme své webové stránky,
rozjeli jsme pro rodiče dětí ZŠ systém Bakaláři. Při vhodných příležitostech se budeme prezentovat i na výstavkách nebo vystoupeních – teď
mluvím za všechna oddělení.
Vy sám si velmi dobře rozumíte s informačními technologiemi. Myslíte si, že dnešní škola se neobejde bez počítačů, interaktivních tabulí
a jiných vymožeností?
Neobejde, ale neznamená to, čím více, tím lépe. Musíme to také
umět provázat s učivem. To, že budu mít spoustu techniky, nemůže přece znamenat lepší školu.
Čím jste chtěl být jako kluk a co pro Vás znamená být pedagogem?
Od popeláře, kdy jsme s bráchou jako kluci koukali na to velké oranžové auto s majáky od babičky z obýváku v Mostu, přes vlakvedoucího
a hasiče. Bylo toho dost J.
Pro práci pedagoga jsem se rozhodl už někdy kolem sedmnáctého
roku, kdy jsem v Ledenicích vedl mladé Žraloky − přírodovědce a později jsem se intenzivně věnoval hasičské mládeži. Tehdy jsem poznal,
že práce s dětmi mě baví.
Jaké jsou podle Vás dnešní děti? V čem jsou jiné, než generace jejich
rodičů?
Jsou samostatnější, sebevědomější, ale často i agresivnější a vulgárnější, než bychom čekali. Jsou odrazem společnosti, ve které vyrůstají,
a doby, která jim otevírá nové možnosti. Mají k dispozici i jiné hračky,
se kterými si hrají, ale jsou to pořád děti. Umí vás stejně dobře rozbrečet
jako rozesmát.
Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor.

jk
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KURZY ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO
JAZYKA V BOROVANECH
Lektorka: Mgr. Mirka Smíšková
Chcete se učit jazyky jiným způsobem než dosud, zjistit, jaká metoda Vám
pomůže osvojit si cizí jazyk rychleji a efektivněji, potkat se přitom s milými
lidmi a jazykovými nadšenci, pak se ráda s Vámi setkám ve svých kurzech.
V zimním semestru můžete navštěvovat následující kurzy:
¡ Angličtina pro mírně pokročilé – pondělí od 18.30 do 20.00
¡ Angličtina pro začátečníky – středa od 17.00 do 18.30
¡ Angličtina pro středně pokročilé – středa od 18.30 do 20.00
¡ Němčina pro začátečníky – pondělí 17.00−18.30
¡ Němčina pro mírně pokročilé – čtvrtek 18.30−20.00
Všechny skupinové kurzy začínají v říjnu (po telefonické dohodě).
Výuka bude probíhat 16 týdnů. V kurzu je maximálně 8 účastníků.
Cena: 2560,¡ Angličtina pro děti / English for Kids
Jazykovo-čtenářská dílnička pro děti ve věku od 6 do 12 let (první
čtení, zpívání, pohybové hrátky, kreativní psaní v angličtině)
První setkání: 4. 10. od 16 do 17.30 v MC Borovánek.
¡ Angličtina pro děti od 4 let – středa od 14.30 do 15.15
nebo čtvrtek od 14.00 do 14.45
V kurzu bude max. 6 dětí. Výuka bude probíhat 16 týdnů.
Cena kurzu: 860,- Začátek kurzu: 5. 10./6. 10. 2016
¡ Angličtina pro děti od 7 do 10 let – čtvrtek od 15.00 do 15.45
V kurzu bude max. 6 dětí. Výuka bude probíhat 16 týdnů.
Cena kurzu: 860,- Začátek kurzu: 6. 10. 2016
¡ Angličtina pro školáky 9-12 let – středa od 15.30 – 16.30
V kurzu bude max. 5 dětí. Výuka bude probíhat 16 týdnů.
Cena kurzu: 1280,- Začátek kurzu: 5. 10. 2016
V případě zájmu o některý z kurzů můžete napsat na e-mail: mirkadurajova@gmail.com nebo volat na číslo 604 734 641.
“If you never did you should. These things are fun, and fun is good.”
(Dr. Seuss)

ZE ŠKOLY …
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU TERMÍNU ZÁPISU DO ZŠ

− dle platné legislativy proběhne v dubnu 2017 (termín bude upřesněn).
Nově školský zákon stanoví povinný termín zápisu k předškolnímu
vzdělávání v MŠ od 2. do 16. května (úpravu najdete až od 1. 1. 2017).
Mgr. Vladislav Šesták

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Letošní školní rok měl být rokem, kdy žáci sedmého až devátého
ročníku měli vyrazit na lyžařský nebo snowboardový výcvikový kurz
do lyžařského střediska Lienz v Rakouských Alpách.
Bohužel pro malý zájem bude výcvik přesunut až na příští rok, kdy
budeme doufat v naplnění alespoň minimálního počtu uchazečů.
Od května příštího roku budeme plánovat nový termín pro LVK
2017/2018. Pevně věříme, že se najde dostatek zájemců z řad žáků šestého až osmého ročníku, abychom měli společné vzpomínky nejen ze
školních lavic.
Mgr. Ivana Šestáková

První školní den má ředitel školy příjemnou povinnost.
Přivítat prvňáčky spolu s jejich rodiči ve školních lavicích
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN
V SOKOLOVNĚ 2016−2017
Pondělí:
7.55−15.15
15.30−17.00
17.00−18.30
18.30–20.30
20.30–22.00

škola
fotbal
softbal
roztleskávačky
fotbal B

malé děti
žáci

Štěch
Trtílek
Pokorná
Vitoušek

žáci

muži

Salák
Ižof
Janovský
Kučera

škola
badminton
softbal
softbal
odbíjená

žáci
kadeti
ženy

Votrubová
Trtílek
Borovková
Čouzová

škola
odbíjená
odbíjená
fotbal A

děti, dorost
muži
muži

Straková
Kučera
Vitoušek

škola
teeball
softbal
softbal
florbal

malé děti
kadeti
muži
Zborov

Ižof
Korčáková
Korčák
Vazač

Úterý:
7.55−15.15
15.15−16.30
16.30–18.00
18.00–19.30
19.30–22.00

škola
fotbal
teeball
hasiči
odbíjená

Středa:
7.55−15.15
15.15–16.30
16.30–18.00
18.00–19.30
19.30–22.00

Čtvrtek:
7.55−15.15
15.30–18.30
18.30–20.00
20.00–22.00

Pátek:
7.55−15.15
15.30–16.30
16.30–18.30
18.30–20.30
20.30–22.00

Sobota:
9.00–15.00
15.00–16.30
16.30–18.00
18.00–20.00
20.00–22.00

roztleskávačky
fotbal B
odbíjená
fotbal
florbal

ženy
Zborov

Pokorná
Vitoušek
Čouzová
Vazač
Volf

Neděle:
9.00–10.30
10.30–12.00
12.00–13.30
13.30–15.30
15.30–17.30
17.30–19.00
19.00–21.00

teeball
softbal
roztleskávačky
fotbal Joudové
fotbal Joudové
softbal
badminton

malé děti
nadhoz

ženy
dospělí

Trtílek
Korčák
Pokorná
Králík
Tichý
Pavel
Koblasová
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DEN SPOLKŮ
TJ Sokol Ledenice oslavil 120 let od svého založení
V sobotu 10. září pořádal TJ Sokol, jako další ledenický spolek tzv.
„Den spolků“. V březnu 2017 to bude již 120 let od chvíle, kdy byl
v Ledenicích Sokol založen, a tak jsme výročí založení oslavili touto
akcí.
V současné době má ledenický Sokol něco málo přes 80 členů − tvoří je především děti ze softbalu a roztleskávaček a dále oddíly badmintonu a cvičení žen. Akce začínala v 15 hodin otevřením výstavy
o historii i současnosti TJ Sokol a pokračovala vystoupením cheerleaders a sportovními soutěžemi mezi spolky TJ Sokol, hasiči a rybáři. Pětiboj nakonec vyhráli rybáři Ledenice, kteří předvedli naprosto skvělé
výkony. Od 17 hodin pak k poslechu i tanci hrála skupina S. A. M a
také bylo zajištěno občerstvení. Po celé odpoledne i večer nám přálo
úžasné počasí a tak lze na závěr shrnout: den spolků se mimořádně
vyvedl, děkujeme všem, kdo jste přišli.
za TJ Sokol Ledenice strostka H. Korčáková

Slavnost 120 let založení TJ Sokol v Ledenicích zahájila starostka sokola Hana Korčáková, společně se starostou městyse Jiřím Benedou
a starostou Jihočeské župy sokolské Stanislavem Matouškem

Soutěžní tým TJ Sokol Ledenice ve složení
Hanka Straková, Anička Kyliánová a Míša
Jiráčková skončil na 3. místě

Chůze na chůdách, další disciplína, která dala
zabrat úplně všem

Jako vždy skvělé vystoupení Sharks Cheerlea- Hasiči Ledenice 2. místo.
Zleva Aleš Duda, Jan Jelínek a Martin Němec
ders bylo nabité akrobatickými prvky

Rybáři Ledenice – vítězný tým. Zleva: František Fink, Petr Sviták a Dominik Svoboda

Jedna z disciplín spolkového pětiboje byla: holubička na čas. Nevěřili byste, jak náročná byla
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci říjnu oslaví své jubileum
70 let
Běla Sikorová
75 let
Jiří Dvořák
80 let
Hana Markytánová
81 let
Stanislava Šimečková

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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PŘES OCEÁN ZA LOUTKAMI
Muzeum historických loutek pana Finka zažilo v září velkou událost. Na prohlídku přijela dvacetičlenná výprava amerických turistů. V nabitém programu plném největších turistických cílů
naší země zavítali i k nám do Ledenic. V muzeu se skvěle bavili celé dvě hodiny. A aby ne, v rukách pana Finka doslova oživla nejedna z loutek. Tak například: smrtka se rozložila na kůstky,
žongléř si přehazoval míčky, artista předvedl cviky na hrazdě a z čerta vyskákala kopa malých čertíků. Nejvíce času ale strávili nad tradičními českými loutkami, o kterých si nechali podrobně vyprávět. K mému překvapení vůbec neznali pohádkovou postavu vodníka tak, jak ji vnímáme my.
Že se v muzeu u pana Finka zastaví projíždějící cyklisté, na pohádku se objednají maminky
s dětmi, na to už jsou u Finků zvyklí a rádi všechny návštěvníky přivítají. Americká výprava
však byla v letošní sezóně takovou třešničkou na dortu.
jk

83 let
Miloslav Tomandl
84 let
Milada Hlaváčová
Karel Mejta
Marie Trumpfová
Marie Tůmová
86 let
Božena Hejnová
87 let
Karel Horák
90 let
Alžběta Filipová

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zve řejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, pří pad ně e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marcelou Nechanickou z Ledenic,
zemřela 13. 8. ve věku 67 let,
t s paní Věrou Klátovou z Ledenic,
zemřela 28. 8. ve věku 83 let,
t s paní Miroslavou Pavlovou z Ledenic,
zemřela dne 30. 8. ve věku 50 let,
t s paní Stanislavou Králíkovou z Ledenic,
zemřela dne 6. 9. ve věku 77 let,
t s panem Františkem Čudkou ze Zborova,
zemřel dne 11. 9. ve věku 65 let.

Oprava − omluva
V zářijovém vydání Ledenického zpravodaje byl v rubrice Kronika života chybně
uvedený věk zemřelého pana Vojtěcha
Tůmy. Níže uvádíme správné znění a pozůstalým se tímto velice omlouváme.
redakce Ledenického zpravodaje
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Vojtěchem Tůmovu z Ohrazení,
zemřel 8. srpna ve věku 91 let.

Poděkování
Děkujeme za projevenou soustrast i květinové dary všem, kteří se dne 5. září zúčastnili
posledního rozloučení s paní Miroslavou Pavlovou.
zarmoucená rodina

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se 14. září přišli rozloučit s paní Stanislavou Králíkovou na její poslední cestě.
Děkujeme všem za projevenou soustrast
a květinové dary.
zarmoucená rodina

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se 16. 9. přišli rozloučit s panem Františkem Čudkou na jeho poslední cestě.
sestry s rodinami
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Nazaret,
středisko DM CČSH,
Žižkovo nám 1, 373 12 Borovany

vypisujeme
výběrové řízení
na pozici

Sociální pracovník
(pracovnice)
koordinátor/ka
pracovníků
v sociálních službách
Úvazek: 35 h/týden s možností
zvýšení na plný úvazek
v roce 2017

Nástup: listopad 2016
Nabízíme:

říjen 2016

Konto Bariéry pomáhá Nazaretu
Na konci srpna jsme v Praze převzali nové krásné
velkokapacitní vozidlo Ford Tourneo Custom M1,
které darovalo Konto Bariéry a Fond Globus (možná
jste si v poslední době všimli mediální kampaně k projektu „20 let Globus Slavíme a Pomáháme“. Vozidla
byla zakoupena právě z výtěžku tohoto projektu.
Děkujeme Kontu Bariéry, Fondu Globus, Ford
Motor Company a všem, kteří se podíleli na úspěchu
tohoto projektu − včetně zákazníků Globusu.
Zároveň také gratulujeme všem 21 dalším organizacím, které uspěly se žádostí o velkokapacitní automobil. Z představení organizací při slavnostním
předávání klíčků jasně vyplynulo, že tato auta pomohou spoustě lidem s postižením k tomu, aby mohli
vést co nejplnohodnotnější život. Slavnostního odpoledne se zúčastnila také Lucie Bílá, jedna z patronek
projektu. Jsme rádi, že jsme jí mohli předat malý
dárek, který vyrobili klienti naší sociálně terapeutické
dílny.
Nový automobil umožní klientům našich sociálních služeb pohodlnější a bezpečnější cestování k rodičům, do tělocvičny, za kulturou nebo také k lékaři apod. Auto bude také využívat náš
taneční a divadelní soubor Kukačky k přepravě herců i kulis J

¡ práci v zavedené organizaci
¡ zajímavé, smysluplné a kreativní
zaměstnání
¡ prostor pro vlastní tvořivost a seberealizaci
¡ 25 dnů dovolené/rok
¡ částečně pružnou prac. dobu
¡ další vzdělávání v oboru

Požadujeme:
¡ vzdělání v souladu se zák.
108/2006 Sb. Zákon o sociálních
službách
¡ trestní bezúhonnost
¡ orientace v zákoně 108/2006 Sb.,
Zákon o soc. službách
a Standardech kvality soc. služeb
¡ dobré komunikační dovednosti,
organizační a řídící schopnosti
¡ aktivní a zodpovědný přístup
k práci
¡ znalost práce na PC
¡ řidičský průkaz sk. B
Podrobnosti Vám rádi sdělíme
osobně na výše uvedené adrese,
mailem na nazaretdilna@centrum.cz
nebo telefonicky.

Dárkové poukázky Nazaretu
Připravili jsme pro vás dárkové poukázky na nákup výrobků z našich dílen. Poukázky jsou
v hodnotě 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč, 800 Kč a 1000 Kč, zakoupit je můžete v obchůdku v Nazaretu v Borovanech nebo Trhových Svinech. Poukázky lze uplatnit i na výrobu zboží na objednávku.
Případnou výrobu vánočních dárků, prosíme, objednejte do konce října.

Přihlášky zasílejte do 20. října 2016.
Kontakt: Mgr. M. Verboon Filipová,
tel.: 603 175 004

Ledenická farnost
připravuje
Ó 1. 11. v úterý v 17.30
modlitba za naše zemřelé na hřbitově
v Ledenicích
Ó 2. 11. ve středu v 18.00
Památka všech věrných zemřelých,
mše sv. v 18,00
Aktuální informace naleznete na:
www.ledenice-farnost.cz

ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V říjnu oslaví své 60. narozeniny členka ZO, výboru a pokladní ZO SPCCH Borovany
−Ledenice paní Helena Štainygerová. Svou funkci vykonává svědomitě, je ochotná poradit
a pomoci. Členové jí přejí: Milá Helenko, ke kulatým narozeninám mnoho radostí, pevné
zdraví, trvalé štěstí, málo starostí a dobré přátele.
¡ Koupání v Gmündu plánujeme na 16. listopadu.
Příspěvek na dopravu: členové 100 Kč, nečlenové 150 Kč.
Každý přihlášený zaplatí dopravu hned při přihlášení na koupání. V případě zrušení z vážných důvodů peníze vrátíme. Rádi zájemcům koupání vyhovíme, ale v posledních zájezdech jsme dopláceli na dopravu, protože se zájemci odhlásili na poslední chvíli a autobus
není možno zrušit.
¡ Členům i nečlenům nabízíme pobyt v Bechyni od 5. 12.–10. 12. 2016.
Cena 3700 Kč. Ubytování je v lázeňském hotelu s plnou penzí a balíčkem procedur.
Přihlásit se můžete u paní Himlové, tel. 724 771 343.
Za ZO SPCCH předsedkyně Jarmila Himlová
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VÝSTAVA OVOCE
Každým rokem v říjnu (letos 14. 10. –
18. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky v Rudolfovské ulici č. 92 v Českých Budějovicích
regionální výstava ovoce. Tato výstava má
svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je
ročníkem sedmnáctým a nese se v duchu oslav 130. výročí založení naší školy. Škola
byla založena doktorem Augustem Zátkou
jako česká škola rolnická. August Zátka si
byl „vědom těžké situace stavu zemědělského a zároveň přesvědčen o nutnosti zvýšiti
vzdělání rolníka“, a proto se snažil o zřízení
zemědělské školy na jihu Čech.
Každý rok mnoho pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a
širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy
vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co
vidět, obdivovat, ochutnávat a také hodnotit.
K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce,

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále
broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně,
asijské hrušky = „nashi hrušky“, jeřabiny, dřín
obecný a další málo známé ovoce a podzimní
plodová zelenina. Návštěvníci volí Jablko
výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne,
první den výstavy. Součástí je také expozice
včelařů, ochutnávka medu, medoviny a víčkovice. Vystavují se také perníčky a historické
odrůdy ovoce, odborníci poradí v pomologické a pěstitelské poradně. Tato expozice je
zakončena soutěží o nejkrásnější medový
perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti
především studenti zahradnického oboru. Ti
nejprve vyzdobí prostory, kde se výstava
uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu hudební produkce a mluveného slova
výstavu zahájí. Během výstavy studenti také
prezentují své maturitní práce a maturitní projekty.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny
otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9.00
do 17.00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby,
Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví
a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy,
středisko praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si
skleníky a výukový sad, vidět studenty školy
při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se
účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu
moderním traktorem a kombajnem, projet se
na koních, ochutnat med. V areálu školy je
k tomuto účelu také vystavena velká a malá
mechanizace, kombajny, moderní traktory a
další zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.
Mgr. Olga Cahová

Pohádková cesta
v Ohrazení
Letos jsme ji pro děti připravili již potřetí.
Moc děkuji všem dospělákům za pomoc
a realizaci. Všichni byli úžasný. Každý měl
pro dětičky připravený nějaký úkol a dáreček v podobě ňamky či nějaké velice potřebné věci. Masky jsou každý rok krásné a
výjimečné. A děti byly také, jako každý rok,
velice překvapené a kouzelné. Myslím, že
jsme si to všichni moc užili, jak děti pro které
byla pohádková cesta připravená, tak i
dospělí.
Na konci pro děti byla připravena tombola a nanuk.
Libuše Holubová
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15. ročník Dětské olympiády

říjen 2016

Výsledky 15. ročníku
Dětské olympiády v Ledenicích

Tradice jsou něčím, co zdobí každou společnost. Vážou se k nim společné vzpomínky, dávají
nám pocit sounáležitosti s daným místem a komunitou. Po patnácti letech můžeme mezi ledenické tradice zařadit i Dětskou olympiádu, která už má své pevné místo v kalendáři. Vždy na začátku školního roku ji na hřišti pro všechny děti předškolní a školou povinné pořádá TJ SLAVOJ.
Tentokrát bych v první řadě chtěl poděkovat. A to konkrétně všem členům Slavoje a všem
přátelům Slavoje, kteří se podíleli na zajištění organizace celého sportovního odpoledne
v opravdu hojném počtu. Díky vám proběhlo všechno hladce a bez nejmenších problémů.
V letošním roce se olympiády aktivně zúčastnilo 101 dětí ve věku od 3 do 15 let. Uspořádat
takovou akci už se dnes v podstatě nedá bez podpory sponzorů. Na prvním místě patří veliký dík
městysu Ledenice, který nás finančně podporuje od prvního ročníku. Letos se k němu přidali i
následující podporovatelé – Česká unie sportu, Marius Pedersen, Finessa a Cemix. Podpory
všech si velmi vážíme a věříme, že nám zůstanou nakloněni i příští rok, kdy budeme pořádat už
16. ročník. A termín si všichni můžete ve svých kalendářích poznačit už nyní – bude to neděle
10. 9. 2017.
Kdo jste se letošní olympiády zúčastnili, ať už jako soutěžící, fanoušek, trenér, kustod nebo
jen jako náhodný kolemjdoucí, dáte mi jistě za pravdu, že se nám akce vydařila. Děti se chovaly
jako opravdoví olympionici, bojovaly urputně ale čestně. Tradičně se soutěžilo ve víceboji, který zahrnoval 7 disciplín – sprint, skok daleký, delší běh, hod gumákem, skoky v pytlích, střelba
hokejkou a hod na basketbalový koš (starší děti) a hod na válečky (menší děti). Nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích obdrželi tradičně medaile, diplomy a krásné sportovní věcné ceny.
S prázdnou ale neodešel nikdo. Pro každého byly nachystány hezké dárky v podobě pamětní
magnetky, sladkostí a drobných dárečků. A protože při takovém závodění pěkně vyhládne,
dostal každý olympionik také pikador.
Letošní rok byl navíc výjimečný tím, že mezi nás přišel i kouzelník Martin Čejka, který svým
vystoupením pobavil děti i jejich dospělý doprovod. Jednomu tatínkovi dokonce jako bonus vykouzlil z dvousetkorunové bankovky tisícovku! Ptáte-li se, zda pozveme kouzelníka i příští rok,
mohu vám nyní zatím slíbit, že o tom určitě budeme přemýšlet J. Přijít na olympiádu se
rozhodně vyplatí!
A ještě jeden krátký pohled do minulosti. Konkrétně na
olympiádu v Římě v roce 1960. Tehdy v olympijském maratonském běhu zvítězil etiopský běžec Abebe Bikila ve světovém
rekordu 2:15:16. Do historie se ale zapsal hlavně tím, že celý závod běžel bosý – tedy bez bot. Proč tato připomínka? Inu proto,
že i u nás v Ledenicích máme svého Bikilu. Sice nezvítězil, ale
umístil se ve své kategorii na celkovém krásném druhém místě
– a svůj soutěžní běh absolvoval také bosý – tedy bez bot. A můžete mi věřit, že na naší ledenické škváře, to byl opravdu obdivuhodný výkon! Teď už se můžete podívat na výsledkovou
tabulku a zkusit uhodnout, který z borců na druhých místech to
byl. Malá nápověda pro vás – mezi dívkami nehledejte.
Pokud jste letošní olympiádu prošvihli a nemohli jste tak
závodit a neviděli „bosého běžce“ a nemohli si nechat kouzelníkem rozmnožit vaše finance a je vám to líto, nezapomeňte přijít příště. Těšíme se na vás! Sledujte nás také na
www.tjslavojledenice.cz.
Sportu zdar!
Slavoj Ledenic

Konec sezony
O posledním srpnovém víkendu se již tradičně konal v Karlových Varech Evropský
pohár v Twirlingu. I tentokrát se jej účastnila
Aneta Vazačová ze Zborova. Soutěžila ve
třech sólových disciplínách a ve všech se jí podařilo získat prvenství. Aneta tak obhájila loňské tituly mistra Evropského poháru. Letošní
sezóna byla ukončena a na další se bude muset
pečlivě připravit. Již v únoru bude bojovat na
mistrovství ČR o první příčky a zároveň o nominaci na mistrovství Evropy. Twirling je náročný
sport, který klade důraz na těžkou práci s hůlkou, vysoké výhozy, taneční kroky a baletní
cviky. Tento sport je finančně náročný i kvůli
tomu, že v naší republice není dostatek trenérů.
Děkujeme za podporu všem, kteří nám pomáhají a drží palce.
Ivana Vazačová

Kouzelník Martin Čejka vykouzlil z vajíčka
holubičku, kterou si pak každý mohl pohladit
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ARGENTINSKÉ POSILY
V ZÁTOCE ŽRALOKŮ
Letos v červnu dorazily do Ledenic dvě posily softbalového týmu.
Trenér Jaroslav Korčák pozval na čtyřměsíční hostování dva hráče z Argentiny a to Federica Eders (28) a Facunda Carril (21). Oba
dva borci mají dlouholeté zkušenosti v reprezentaci národního týmu
Argentiny. Za sebou mají řadu úspěchů, včetně několika titulů mistra
světa. Starší Federico působí i jako coach v reprezentaci juniorů.
V závěru jejich pobytu v Ledenicích jsme si krátce popovídali a to
nejen o jejich působení u nás.
Především mě zajímalo, jaká jsou jejich občanská povolání. Federico pracuje s handicapovanými dětmi, podílí se nejen na jejich vzdělávání, ale pomáhá jim i se zvládáním každodenních činností. Facundo Argentinské posily Federico Eders a Facundo Carril
pracuje v bezpečnostní službě supermarketu.
Do Ledenic přijeli hlavně kvůli softbalu. Hrají zápasy, trénují, ale pomáhají i ledenickým trenérům, předávají jim své znalosti a zkušenosti. I oni potvrzují to, co všichni víme. Ledenický
softbal je na vysoké úrovni. Jeho trenéři neustále sledují nové tréninkové metody, zavádějí je
v klubu Žraloků a výsledky se dostavují.
Čtyři měsíce, které u nás pobývají, je dlouhá doba, a tak mě zajímaly pocity. Jak vnímají Českou republiku, jídlo, lidi, klima, atd. Na první pohled bylo patrné, že kluci jsou pohodáři. A tak
mi řekli, že nemají problém. Letošní klima prý nebylo zas až tak odlišné od jejich počasí, prý
jsme stejní masožravci jako oni, takže jídlo také není problém a díky smyslu pro humor rychle
Členská schůze
zapadli i mezi ledenické hráče. Navíc je pro ně letošní hostování první návštěvou Evropy a díky
MO ČRS LEDENICE
softbalu mohli navštívit nejen Českou republiku, ale i Slovensko, Maďarsko a Rakousko. Záropátek 14. 10. od 18 h sál U Králů.
veň kluci přiznali, že se jim tu stýská po rodině a po jejich tradičních jídlech.
Účast členů MO Ledenice nutná!
Poslední věc, která mě zajímala, byla: „Kdyby v budoucnu přišlo nové pozvání k hostování
Plán výlovů podzim 2016
ve Žraločí zátoce v Ledenicích, přijali byste ho?“ Odpovědí mi bylo dvojhlasné: „Of course,
I would like to!“ (Samozřejmě, rád!)
jk
¡ sobota 22. 10. od 7 h
Kačerovec, Slavíček, Šváňů
Poděkování Jiřímu Švecovi za jeho laskavé tlumočení při rozhovoru.
¡ sobota 29. 10. od 7 h Parčáček,
od 9 h Parčák
POZVÁNKA DO ZALIN
PRODEJ RYB ¡ OBČERSTVENÍ
20. ročník tradičního

INFORMACE
LEDENICKÝCH
RYBÁŘŮ

VÝLOVU PAZDERNICKÉHO RYBNÍKA V ZALINECH
Sobota 29. 10. od 10 h, prodej ryb za lidové ceny od 11 h
Po celý den dechová hudba a občerstvení
Let balonem pro vylosované v tombole

Dvacátý ročník výlovu Pazdernického rybníka v Zalinech
V sobotu 29. října se uskuteční jubilejní dvacátý ročník výlovu Pazdernického rybníka
v Zalinech. Přípravy na jubilejní ročník výlovu jsme započali již v zimě 2015. Naším cílem
bylo vybudování krytého sezení − pergoly, travnaté dráhy pro hasiče a úprava terénů. V zimě
jsme řešili směnu pozemků, projekt na pergolu, všechny možné a nemožné vyjádření k tomuto
záměru a stavební povolení. Po domluvě s panem starostou jsme se na jaře pustili do práce.
První na řadu přišly zemní práce − odvodňování pozemků, skrývka a kopání základů k patkám
na pergolu. Následovalo betonování patek, obrubníků a navážení štěrků. Další na řadu přišla
pokládka dlažby, úprava terénů a nátěry. Materiál a technika byla z velké části financována
městysem Ledenice, veškeré práce jsme řešili brigádnicky. Zalinští hasiči a rybáři zde odpracovali stovky hodin − zdarma. Místní baštýř Václav Bláha zde nejenže odpracoval nejvíce
brigádnických hodin, ale nechal zde i kus svého srdce. Přijďte se
podívat jak velký. Stavění pergoly provedla firma Tesařství Pavel
Číhal Štěpánovice.
K tomu co jsme si připravili pro vás, kteří se přijdete podívat na výlov. Samotný výlov začne tradičně v 10 h, od 11 h bude
probíhat prodej ryb za lidové ceny. Jako každoročně si na hrázi rybníka budete moci nechat zakoupenou rybu zabít, zbavit šupin a vykuchat. Po celý den zde bude vyhrávat živá dechová hudba. K jídlu
a pití si budete moci dát rybí speciality, uzenou rybu, lišovskou klobásu a další pochutiny, teplé i studené nápoje všeho druhu. Pro děti
je připravena projížďka na koňské bryčce a dle počasí skákací hrad
a malý řetízkový kolotoč. Jako novinku jsme si připravili let balonem od společnosti E-ON. Z řad těch co si zakoupí rybu, vylosujeme dva výherce letu balonem. V případě příznivého počasí odlet
cca v 16 h od Pazderňáku. V případě nepřízně počasí dostanou výherci dárkové poukazy na let balonem.
Přijďte, všichni jste zváni.
Pavel Viktora
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Výlet do Novohradských hor
Byla sobota 17. září a měl se konat další výlet do Novohradských hor. Předpověď počasí byla opravdu příšerná a tak se celý pátek řešilo, jestli výlet uskutečnit
nebo zrušit. V průběhu čtvrtka a pátku se navíc odhlásilo cca 20 účastníků (věřím,
že nejen kvůli počasí), proto jsme se
přikláněli k tomu, že výlet zrušíme.
V pátek odpoledne hlásily radary, že
v Novohradských horách snad zas
až tak pršet nebude, a tak padlo rozhodnutí: „Pojedem“. V sobotu se nás
sešlo celkem třicet turistů všech věkových kategorií s rozhodnutím absolvovat výlet, ať se děje, co se děje.
Jen co se za námi zavřely dveře autobusu, začalo pršet. Až do Nových
Hradů lilo jak z konve! Naštěstí, už když jsme vycházeli z hraničního
přechodu do městečka Pyhrabrucku sotva mžilo a na první zastávce u
Kamenného rybníka už nepadla ani kapka. A tak to vydrželo celých
18,5 km, které jsme prošli Novohradskými horami. Převážně po státní
hranici jsme došli do zaniklé vesnice Jedlice, vyšplhali se na Mandlštejn, tady jsme si užili krásnou vyhlídku na jih Čech a přes vrchol
Skalka jsme sestoupili do Šejb. Vše suchou nohou za polojasného počasí. Myslím, že tenhle výlet předčil všechna naše očekávání. Krásná
zákoutí Novohradských hor jsme si tak mohli pořádně užít a to i díky
umoudřenému počasí. Pršelo všude okolo, ale naší trase se všechny přeháňky vyhnuly.
jk

Místní knihovna Ledenice
nabízí literární novinky
Středa 19. říjen dovolená
Pro děti a mládež:
Lenka Juráčková
Bohumil Matějovský
Jiřina Marková
Josef Krček
Klára Smolíková
Zdeněk K. Slabý
Vratislav Maňák
Petr Chudožilov
Ivan Binar
Ivona Březinová
Zuzana Pospíšilová
M. + D. Fischerovi
Michaela Hrachovcová
Pro dospělé čtenáře:
Viola Slavíková
Otomar Dvořák
Věra Fojtová
Jan Bauer
Irena Závacká
Petra Nachtmanová
Věra Fojtová
Patrik Rozkovec
Petr Eidler
Milan Dušek
Inna Rottová
Pavel Jansa
Jindřiška Ptáčková
Stanislav Češka
Hana Bořkovcová
Kimberley Freeman
Ken McClure
J.D. Robb

Kam zmizela Anna?
Čuňa Zulu a Ferda
Prodaná nevěsta
Příběhy dvanácti měsíců
Husův dům
Papírový drak
Expedice z pohlednice
Kouř z komína
O Záhořovi, prasátku s kníry
Chobotem sem, chobotem tam
Baobaba a jiné příběhy
Martin na farmě
Zrzečka pod hvězdami
Královna na útěku
Vřeteno osudu
Čas havranů
Smrt na jazyku
Svatý grál
Rožmberské dědictví
Šaty pro bohyni
Azurové nevěry
Vražedné chardonnay
Vysoká hra
Na šábes se nevraždí
Dáma na telefon
Případ nechtěného milionu
Krysy
Dva kroky od stínu
Krutá smrt
Proč jsem jen nepsala všemi směry
Luční kvítí
Záměna
Neprůstřelné alibi

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY
42. koncertní sezóna 2016–2017
297. – 302. hudební večer
¡ 9. listopadu

Kristýna Fialová – viola
Dominika Ťuková – harfa
¡ 7. prosince
Vánoční galakoncert
Musica Dolce Vita
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
¡ 18. ledna
Petr Vašinka – kontrabas
člen Listiny mladých
¡ 15. února
Dinara Suleymanová – klavírní recitál
host František Lejsek
¡ 15. března
Libor Janeček – kytara
Mariia Mikhailova – flétna
¡ 19. dubna
Jiří Hošek – violoncello
Dominika Weiss Hošková – violoncello
Koncerty probíhají od 19. 00 hodin v sále Kulturního domu
v Trhových Svinech.
Odjezd autobusů:
Kaplice 18.00, Besednice 18.20,
Ledenice 18.15, Borovany 18.20 – dle zájmu
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF,
město Trhové Sviny městys Ledenice a městys Besednice.
Informace v ZUŠ Trhové Sviny,
tel. 380 120 534, e-mail info@zustsviny.cz
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VOLEJBAL
MÍČOVÉ HRY
Přijďte se podívat a zkusit to s námi!
Každý čtvrtek v sokolovně.

ZAČÍNÁME 6. 10.
1. − 5. třída
15.45 – 17.00 h
6. třída a starší 17.00 – 18.30 h
Těšíme se na vás!
Marcela Straková + Marika Čouzová
Bližší informace na tel.: 728 037 059

Půlhodinka s kronikářem
Kdy: čtvrtek 3. listopad od 18 h
Kde: Společenský sál DPS

Téma: Jak fungují české archivy

PŘIPRAVUJE
KERAMICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Vždy v úterý od 15 hodin v loutkárně (pod radnicí).
Začínáme v říjnu.
Cena: 600 Kč / pololetí
Vede: keramička Hana Štarková (tel. 724 054 687).
Kroužek je vhodný pro děti od 6 let.

KULTURNÍ PŘEHLED
Ó HROŠÍ PROZATÍMNÍ DIVADLO
uvádí historickou komedii podle předlohy F. R. Čecha
DÍFČÍ VÁLKA
Čtvrtek 6. 10.
Pátek 7. 10.
Začátky představení v 19 h, divadelní sál Ledenice
Vstupné 60 Kč
Předprodej vstupenek v Drogerii U Žaludů od 12. 9.
Ó DRAKIÁDA
Neděle 8. 10. ve 14 h, sportovní areál Ledenice
Po skončení soutěže opékání špekáčků.
Při nepříznivém počasí se akce nekoná. Náhradní termín bude
včas zveřejněn.
Ó IV. MYSLIVECKÉ HODY
Sobota 22. 10., Začátek v 19 h kulturní dům U Králů
Program:
- k poslechu a tanci hraje MONIKA,
- myslivecká tombola,
- speciality myslivecké gastronomie.
Vstupné 300 Kč, předprodej vstupenek od 1. 9.
v Cukrárně u Fabiánů Ledenice, Náměstí 207, tel.: 387 995 273.
Přijďte se dobře najíst, napít, popovídat a zatančit.
Ó PŘEDNÁŠKA − PROJEKCE FOTOGRAFIÍ

− BESEDA V CYKLU GENIUS LOCI
NOVOHRADSKÝCH HOR

MILAN KOŽELUH − Hvězdná hodina Novohradských hor
Čtvrtek 27. říjen od 18 h
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné

Všechny vás zveme na

NETRADIČNÍ POUŤ
NA SVATÉ VORŠILE
Neděle 23. říjen ve 14 h
Program: Poutní mše (slouží P. Andrzej Urbisz)
Svěcení obrázku Sv. Voršily
Občerstvení zajišťuje p. Voharčík
Srdečně zve Petra Šilhanová−Juříková, autorka obrázku

Veliké poděkování manželům Metelkovým,
kteří se o kapličku sv. Voršily ve Zborově dlouhá léta starají.
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Kurz na domácí výrobu Přírodní
bylinné kosmetiky v Ohrazeníčku
8. října 2016
V sobotu 8. října od 14 hodin proběhne
v Ohrazeníčku v hasičské zbrojnici kurz
domácí výroby bylinné kosmetiky. Účastníci kurzu se seznámí s bylinkami, jejich
působením a základními kosmetickými
recepturami. Vyrobíme si hojivé krémy,
balzámy a peelingy, které si každý odnese
s sebou domů. Účastnický poplatek činí
150 Kč. Kapacita kurzu je 12 účastníků
(účast předem hlaste na
jalosevska@rosacb.cz, tel.: 777 084 601).
Kurz proběhne díky podpoře městyse Ledenice. Helena Jaloševská (Ohrazeníčko)

14

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

říjen 2016

Zdravíčko
BOROVANY

PRODEJNA
ZDRAVÉ VÝŽIVY
Žižkovo nám. 149, 373 12 Borovany
Otevírací doba:
PO–PÁ
9.00–12.00 13.30–17.00
SO
8.00–11.00
BIO potraviny, bezlepkové potraviny
BIO koření, čaje, byliny
BIO kosmetika, esenciální oleje
přírodní doplňky stravy
OCHUTNÁVKA 13.10. 14.00 – 17.00

Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje je 25. října 2016.
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna, Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.

www.zdravicko-borovany.cz

říjen 2016

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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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

Jezdím málo,
platím málo!!!
Revoluce v pojištění – plaťte podle ujetých
kilometrů – nejlevnější pojištění na trhu!!!

Volejte 606 542 670
Pavel Blažek
Pojišťovna Allianz
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LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

říjen 2016

MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina, hnědé uhlí, brikety

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7.00 - 11.00
11.30 - 16.00
sobota
7.00 - 11.00

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!

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

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

Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného
celku. Vychází 1 x měsíčně zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte
na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí
být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme.
Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Náklad 990 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25. října 2016. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

