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

Prosinec 2016

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáøe…
Neděle 4. 12. od 17 h, Zborovská Bumbálka
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pondělí 5. 12. a úterý 6. 12., sál U Králů
ADVENTNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA
Pondělí 5. 12. v 17 h, náměstí Ledenice
TRADIČNÍ LEDENICKÝ
MIKULÁŠ
Sobota 10. 12. začátek v 15 h,
Zborovská Bumbálka
VÁNOČNÍ BESÍDKA
PRO SENIORY − ZBOROV
Sobota 17. 12. začátek v 15 h,
Divadelní sál Ledenice
LÍNÁ STRAŠIDLA
− pohádka s nadílkou

Pøejeme Vám i všem Vašim blízkým
pøíjemné prožití vánoèních svátkù a v novém roce
pevné zdraví, mnoho štìstí a spokojenosti.
Starosta mìstyse, zastupitelé, zamìstnanci úøadu
a redakce Ledenického zpravodaje
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 2. listopadu
Rada městyse schválila:
 ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 86, Náměstí, Ledenice ze dne 20. 4. 2006, uzavřené s nájemcem
Lékárna Lannova třída s. r. o., České Budějovice, dohodou k datu 31. 12. 2016.
 uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 41,28 m2 v přízemí budovy čp.
86, Náměstí, Ledenice, za účelem provozu
zařízení lékárny určené k prodeji a výdeji léčiv, s novým nájemcem Pilulka Lékárny a. s.,
Praha na dobu neurčitou od 1. 1. 2017, za
smluvní nájemné ve výši 14.800 Kč/ročně.
 pronájem části pozemku parc. č. 373/1
o výměře 222 m2 (vodní plocha/zamokřená
plocha) v k. ú. Ledenice jako zahrádku ža-

datelce Blance Němcové od 3. 11. 2016 za
smluvní cenu.
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích městyse Ledenice parc. č. KN 1434/4, 1434/3
v k. ú. Zaliny s E.ON Distribuce a. s., pro
stavbu s názvem „Zaliny, K 1434/3, ČOV –
kabel NN“ za jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva ve výši 19.500 Kč
bez DPH dle platného ceníku městyse Ledenice.
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích městyse Ledenice parc.č. KN 1665/1, 1242/1,
1056/7 v k. ú. Ohrazení s E.ON Distribuce
a. s., pro stavbu s názvem „Ohrazení 27 –
kabel NN“ za jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva ve výši 6.200 Kč
pokračování na str. 2

Úterý 20. 12. začátek v 17 h,
Divadelní sál Ledenice
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Čtvrtek 22. 12. v 18 h, náměstí Ledenice
u vánočního stromu
ROZDÁVÁNÍ
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Sobota 24. 12., začátek ve 21.40 h,
náměstí Ledenice
KOLEDY POD VÁNOČNÍM
STROMEM
Úterý 27. 12. od 18 h
VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Ledenicích
Středa 28. 12. od 17 h,
ve Zborově pod lípou
VEMTE S SEBOU SOUSEDA
Sobota 31. 12.
SILVESTR VE ZBOROVSKÉ
BUMBÁLCE

SPORT
Neděle 4. 12., sokolovna Ledenice
4. ROČNÍK TURNAJE
VE STOLNÍM TENISE
pro děti i dospělé
Sobota 10. 12., sokolovna Ledenice
BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DOSPĚLÉ
Pátek 30. 12., sokolovna Ledenice
OTEVŘENÝ SILVESTROVSKÝ
BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO RODIČE A DĚTI
více info na str. 8
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Starosta městyse svolává

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
bez DPH dle platného ceníku městyse Ledenice.
Rada městyse zrušila:
 usnesení rady č. 155 ze dne 4. 12. 2013
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemcích městyse Ledenice
KN 1665/1, PK 1207 a PK 1668 v k. ú.
Ohrazení s E.ON Distribuce a. s. pro stavbu „Ohrazení 27 – kabel NN“. Uvedená
smlouva nebyla oboustranně uzavřena a
podepsána a následně byla v k. ú. Ohrazení
provedena digitalizace pozemků.
Rada městyse projednala:
 žádost Radka Šustra a souhlasí s podnájmem části pronajatých nebytových prostor
v budově č.p. 71, Náměstí, Ledenice společnosti TIPSPORT a. s., Beroun k provozování živnosti – sázkové kanceláře a další
obchodní činnosti této společnosti v souladu s předmětem podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku a to na dobu určitou od
1. 12. 2016 do 30. 11. 2018.
Rada městyse Ledenice souhlasí:
 s investičními kartami ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice k projektům v rámci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v Obci
s rozšířenou působností (ORP) České Budějovice.
Jedná se o projekty ve fázi záměru:
1. předběžný název projektu: Učebny praktického vyučování ZŠ Ledenice. Popis
projektu: přestavba budovy v majetku
městyse pro vybudování učeben a záze-

mí pro výuku praktického vyučování a
vaření.
2. předběžný název projektu: Tělocvična
ZŠ Ledenice. Popis projektu: Výstavba
budovy tělocvičny se zázemím pro výuku TV a sportovní výchovy.
Investiční karty jsou určeny pro sběr projektových záměrů a opakované doplňování
informací k projektům ve fázi přípravy a budou zpracovány v rámci projektu MAP ORP
Č. Budějovice.

XIV. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse
Ledenice,
které se uskuteční ve středu
14. prosince od 18 h
v zasedací místnosti
na radnici v Ledenicích

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci prosinci oslaví své jubileum

Ze zasedání Rady městyse
ze dne 16. listopadu
Rada městyse pověřuje starostu:
 zadáním zakázky malého rozsahu na akci
„Plynové vytápění v domě č. p. 70, Náměstí,
Ledenice“ a provedením výběru dodavatele
na tuto zakázku. Předpokládaný rozpočet na
tuto zakázku je cca do 250 tis. Kč bez DPH.
Rada městyse schválila, že základním hodnotícím kritériem této zakázky je nejnižší
nabídková cena.
Rada městyse schválila:
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040010102/007
na pozemku městyse Ledenice parc. č. KN
98/65 v k. ú. Zborov s E.ON Distribuce a. s.,
pro stavbu s názvem „Srubec Sv. Voršila
TS rekonstrukce NN“. Jednorázová smluvní úhrada za omezení vlastnického práva
pro tuto stavbu byla sjednána ve Smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010102/001 ze dne 23. 5. 2016,
která byla schválena Radou městyse Ledenice dne 4. 5. 2016 usnesením č. 70.

Vyhlášení městyse Ledenice
o poskytování dotací z rozpočtu
městyse Ledenice na rok 2017
Dotace jsou účelové finanční prostředky, poskytované z rozpočtu městyse Ledenice. Městys
Ledenice poskytuje dotaci zejména na podporu aktivit zaměřených na veřejnost, na činnost pro
děti a mládež a na aktivity k reprezentaci městyse Ledenice. Celková výše dotací na kalendářní
rok 2017 bude stanovena schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí dotace není
právní nárok a nemusí být poskytnut v požadované výši.

Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Ledenice
Žadatelem mohou být místní zájmové, kulturní a sportovní spolky a sdružení, Osadní výbory
městyse Ledenice – předseda osadního výboru a nestátní neziskové organizace zabývající se
podporyhodnými aktivitami na území městyse Ledenice nebo pro občany městyse Ledenice.
Žádosti o příspěvky budou přijímány na podatelně Úřadu městyse Ledenice ve lhůtě do
31. ledna 2017. Nezbytný je popis aktivit, které mají být podpořeny, s vyčíslením předpokládaných nákladů na jednotlivé aktivity.
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 příslušných orgánech městyse Ledenice.
Dotace z rozpočtu městyse Ledenice jsou poskytovány na základě Programu o zásadách poskytování dotací od roku 2016 z rozpočtu městyse Ledenice, který je zveřejněn na webových
stránkách www.ledenice.cz − úřední desce od 23. 11. 2016 do 31. 3. 2017.

70 let
Pavel Vaněk
Miloslav Votýpka
Alena Horáčková
Božena Ferencová
Václav Uhlíř
80 let
Josef Kohout
82 let
Marie Babková
Jana Kopáčková
83 let
Marie Kraflová
85 let
Marie Mejtová
Karel Pokorný
Jan Mouzek
86 let
František Doubrava
88 let
Miloslav Boček
Marie Farabauerová

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, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce

Žádosti o půjčky z fondu
rozvoje bydlení je možné
podávat do 31. ledna 2017
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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INFORMACE MARIUS PEDERSEN

MUDr. Josef Kroulík

SVOZOVÝ PLÁN 2017

praktický lékař pro dospělé
Na Zahradách 562, Ledenice

Ordinační doba v době vánočních svátků
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.

zavřeno
otevřeno
otevřeno
zavřeno

ADVENT 2016
Na adventním věnci hořely čtyři svíce. V místnosti bylo naprosté ticho. Takové ticho, že bylo slyšet, co si ty čtyři svíce vyprávěly.

ZO SPCCH BOROVANY − LEDENICE
V říjnu proběhl týden civilek od zdravotně postižených
civilizačními chorobami
Každá ZO SPCCH v tomto týdnu uspořádala akci pro civilky.
Naše ZO si domluvila pro své členy návštěvu a prohlídku Muzea veteránů a ochutnání piva v pivovaru, oboje v Jílovicích. Zúčastnilo se
50 členů a se sluníčkem bylo pěkně prožité odpoledne ukončeno v novém hostinci ve Vrcově. Posedělo se, popilo a zazpívali jsme si při harmonice s panem Beníškem.
Jelikož rok 2016 se chýlí ke konci, chci popřát členům, jejich rodinám a všem občanům, kteří nás podporují při našich akcích, hezké prožití Vánoc. Do nového roku 2017 přeji hlavně zdraví, spokojenost,
pohodu a porozumění mezi sebou.
Poděkování městysu Ledenice za každoroční příspěvek na akce
ZO, paní Křížové za velmi pěkný přístup, pomoc a dobrou spolupráci
při zajišťování akcí. Děkujeme, velmi si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová předsedkyně

První vzdychla a řekla: „Já se jmenuji Pokoj. Moje světlo svítí, ale
lidé nemají pokoj a bojují mezi sebou. Nechtějí mír.“ Její světlo se
zmenšovalo, až zhaslo docela.
Druhá svíce zablikala a řekla: „Já se jmenuji Víra. Ale jsem přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic vědět. Nemá smysl, abych dál svítila!“
Místností se přehnal průvan a druhá svíce zhasla.
Potichu a smutně se přihlásila o slovo třetí svíce: „Já se jmenuji
Láska. Už nemám sílu dál hořet. Lidé mě dávají stranou. Vidí jen sami
sebe a ne druhé, které by měli milovat." A svíce zablikala naposled.
Vtom přišlo do místnosti dítě. Pohlédlo na svíce a řeklo: „Ale, ale,
proč nesvítíte?“ A bylo mu skoro do pláče.
Tu promluvila čtvrtá svíce: „Neboj se! Pokud hořím já, můžeme zapálit i ostatní svíce. Já se jmenuji Naděje.“
A dítě zapálilo pomocí této svíce znovu ostatní.
Přeji Vám všem, aby Vám hořely všechny svíce nejen na adventním věnci, ale i ve Vašem srdci, a to nejen o Vánocích, ale v celém
příštím roce.
Pavel Poláček, jáhen

Ledenická farnost připravuje
Ó Sobota 12. 12. ve 14,00 příležitost ke sv. smíření na faře

P.F. 2017
Rádi bychom touto cestou chtěli popřát
všem klientům, kteří využívají našich služeb, kolegům a všem občanům Ledenic
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a pohodové dny
plné radosti.
Borůvka, Borovany

INFORMACE Z KNIHOVNY
UZAVŘENÍ Místní knihovny Ledenice
v době vánočních svátků:
22. – 29. prosince 2016
Pro děti a mládež:
Olga Hejná
Jaroslav Otčenášek
J. K. Rowlingová
Terezie Radoměřská
Petra Dvořáková
Jiří Stránský
Markéta Pilátová

Jeď, modrý koníčku
Černá nevěsta
Harry Potter a Tajemná komnata
Vánoce pro kočku
Flouk a Líla
O Dešťovém kameni
Kiko a tulipán

Vánoční pořad bohoslužeb
Čtvrtek 22.12. 18,00
Předávání Betlémského světla
Sobota 24.12. 22,00
Vigilie ze Slavnosti Narození Páně
Neděle 25.12. 9,30
Slavnost Narození Páně
Pondělí 26.12. 9,30
Svátek sv. Štěpána
Úterý
27.12. 18,00
Koncert Česká mše vánoční J. J. Ryby
Středa 28.12. 18,00
ze Svátku sv. Rodiny
Sobota 31.12. 17,00
Poděkování za uplynulý rok
Neděle 1.1.
9,30
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Neděle 8.1.
9,30
Svátek Křtu Páně
Hostem vánočních bohoslužeb bude Mons. Aleš Opatrný.
V sobotu 7. 1. a v neděli 8. 1. 2017 proběhne v Ledenicích již tradičně Tříkrálové koledování, hledáme nové vedoucí skupinek i děti.
Stávající vedoucí prosíme, aby sdělili na mob.číslo 731 402 980
formou SMS, zda s nimi můžeme počítat, zda mohou chodit v sobotu nebo v neděli z důvodů lepší koordinace celé sbírky.
Aktuální informace naleznete na www.ledenice-farnost.cz

Krásné, požehnané Vánoce plné lásky a porozumění
a hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání v roce 2017
přejí všem svým spoluobčanům ledeničtí baráčníci

Softbalový klub Žraloci Ledenice děkuje za celoroční podporu
a přeje všem krásné a spokojené vánoční svátky!
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ZE ŠKOLY

Pyžamový den v 1. třídě
Před víkendem jsem se s dětmi dohodla, že
se v pondělí 14. 11. nebudeme do školy oblékat a užijeme si společně Pyžamový den.
Všechny děti slib dodržely a ráno mě vítaly
v pyžámkách i se svými „spinkacími“ plyšáky, které jsme využili k plnění různých úkolů.
Po práci jsme si odpočinuli při relaxační hudbě, poslechli si a zazpívali ukolébavky a na
závěr našeho dne nechyběl za odměnu ani Večerníček.
tř. učitelka Hana Jindrová

Podzimní tvoření
Listopad v 1. B odstartoval výtvarným úkolem. Žáčci namalovali
svůj velký list a odnesli ho do jiné třídy s přáním o hezký vzkaz. Listy
proletěly třídami a vrátily se zpět s krásnými poselstvími. Prvňáci si
mohli vyzkoušet předání prosby a vysvětlení úkolu. Měli z toho radost.
tř. učitelka Alena Pařízková

Halloween u kašny
V pondělí 1. listopadu v podvečer se před základní školou začala objevovat podivná stvoření – duchové, zombíci, čarodějnice i jeden černý
mág. Přišel den halloweena.
Bylo velkým překvapením, jak šikovné a nápadité děti máme,
když se samy dokázaly tak dovedně nalíčit a obléci do strašidelných
kostýmů a masek.
Myšlenka uspořádat malé halloweenské setkání před školou vznikla
při hodině výtvarné výchovy a od nápadu už nebylo daleko k jeho realizaci. Děti s nadšením přijaly návrh vystavit kolem kašny své výtvory –
opracované dýně všech druhů, tvarů a velikostí.
Se setměním osvítily plamínky svíček hlavy hrůzostrašné, zlostné,
veselé i legrační. Během chvíle duch halloweena ovládl nejen žáky a
menší školáky, ale i ty nejmenší, kteří sem přišli v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Veselé švitoření, radost, focení dýní a s dýněmi, selfíčka s kamarády a drobné sladké mlsání – to byla atmosféra na
náměstíčku u školy.
Náš první společný halloween se docela vydařil, i počasí nám přálo,
a proto nás nic neodradilo od chuti zopakovat si podobný podvečer
i v příštím školním roce. Možná se nám podaří přijít i s nějakým
zajímavým překvapením.
Tak na viděnou u kašny!
Hana Jílková, učitelka

Výlov rybníka Výskok
Dne 7. listopadu jsme se s panem učitelem Fraňkem vypravili na přírodovědnou vycházku zaměřenou na výlov rybníka Výskok. Nejdříve
jsme se první dvě hodiny učili a pak jsme dobře obuti a oblečení vyrazili do přírody. Počasí nám přálo, bylo krásné slunečné podzimní dopoledne. Šli jsme lesem a lesními
stezkami, až jsme dorazili k rybníku Adamec, kde
jsme si udělali krátkou pauzu na svačinu. Poté jsme
pokračovali až na hráz rybníka Výskok. Po příchodu
jsme si sedli na lavičku a u místního pojízdného občerstvení jsme si dali teplý čaj a párek v rohlíku.
Dále jsme pozorovali rybáře při lovení ryb a pan porybný nám ukázal, jaké ryby se v rybníku Výskok
chovají. Jednalo se zejména o kapry, amury, štiky
a candáty. Někteří z nás si dokonce rybu domů koupili a jiní si vzali malé rybky do kelímků. Cesta tam
i zpět byla dlouhá osm kilometrů. A i přes její náročnost se nám vycházka moc líbila. Už se v zimních měsících těšíme na další.
žáci 5. A
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ZE ŠKOLY
pokračování ze str. 4

Svatomartinské rohlíčky
I letos, těsně před sv. Martinem, se po chodbách naší školy rozlila
vůně sladkých rohlíčků. Tentokráte se pečení ujali žáci 6. třídy. Hned
od samého počátku si počínali jako zkušení pekaři, což bylo velmi dobře patrné i na výsledném produktu. Všichni jsme si pečení moc užili a
těšíme se na další ročník.
V závěru bychom velice rádi poděkovali všem, kteří k nám zavítali,
vystáli si frontu, a sami tak ocenili snažení našich mladých pekařů. Výtěžek z prodeje použije třída na kulturně vzdělávací akce. Část peněz
pak poputuje jako obvykle zpět do prostředí školy – žáci se o ně podělí
se svými mladšími spolužáky ve školní družině a to formou zakoupení
školních potřeb.
Kateřina Vondrová

LEDENICE MĚ BAVÍ
V listopadu se ve společenské místnosti
Domu s pečovatelskou službou v Ledenicích
uskutečnilo již čtyřicáté povídání o Ledenicích s kronikářem Jiřím Cukrem nazvané
Půlhodinka s kronikářem. Při této příležitosti jsem pana Cukra požádala o rozhovor.
Začněme od začátku, jak to vlastně celé vzniklo?
O historii Ledenic se zajímám již řadu let,
zlomovým byl rok 2004, kdy jsem se stal kronikářem po Janu Čížkovském. Zájem občanů
o historii Ledenic tady byl, což mi potvrdily
pozitivní reakce na mnohé články v Ledenickém zpravodaji (velmi dobrá odezva byla na
rubriku Střípky z historie aneb Víte, že…, která vycházela téměř dva roky). Nově nacházených zajímavostí o Ledenicích v bohatství
jihočeských archivů přibývalo (v samotných
kronikách toho zas tolik není) a byla by škoda,
aby se o nich zájemci nedozvěděli. To byl jeden
z důvodů, proč jsem „Půlhodinky“ vymyslel.
Zároveň jsem od začátku předpokládal, že i
sami občané budou diskutovat, vzpomínat, ptát
se a třeba i nosit na ukázku rozmanitý materiál.
I tento účel „Půlhodinky“ plní.

VÝZVA − PROSBA
SDH Ledenice připravuje na září 2017 oslavu 140. výročí založení
hasičského sboru. Při této příležitosti chystáme i vydání brožury.
Prosíme každého, kdo má doma nějaké fotografie s hasičskou tematikou
z minulých let o zapůjčení. Veškeré materiály budou v pořádku vráceny.
Kontakt: St. Frejlach, tel.: 728 947 852
Fotografie můžete přinést ve výpůjčních hodinách do Místní knihovny Ledenice.
Předem děkujeme za vaši ochotu.
Půlhodinky běží od roku 2011. Občané o ně
mají stále zájem?
Podle stabilní návštěvnosti soudím, že zájem přetrvává. V průměru chodí dvacet posluchačů, ale pokud je na pořadu mimořádně
atraktivní téma, sejde se jich i čtyřicet. Všem,
kteří chodí, a nutno zmínit, že řada lidí přichází pravidelně, bych rád poděkoval, protože bez
nich by to nemělo vůbec cenu připravovat.
Jak témata vybíráte? Která patří k těm nejúspěšnějším?
Taková, aby skladba byla co nejrozmanitější. Pravidelně představuji různé historické
události, osobnosti, stavby, spolky, každoročně přibližuji práci na zápisu do kroniky.
A pokud je to možné, snažím se reagovat na
aktuální témata. V době změn na postech starosty nebo ředitele školy jsme si povídali o starostech a ředitelích předešlých, připomněli
jsme si také první i druhou světovou válku, výročí založení knihovny a první „Půlhodinka“
byla o dějinách ledenického mostu, který se
právě přestavoval. Zajímavých témat je stále
dost a návštěvníci se rozhodně mají na co těšit.
Nejnavštěvovanějšími „Půlhodinkami“ určitě byly: Pravda a mýty o ledenickém hradu,
Ledeničtí truhláři, Rod Velemínských z Mysletína a Sexuální delikty ve starých Ledenicích, při kterých byl sál zcela naplněný.
Dočkají se i čtenáři Ledenického zpravodaje
zpracování v podobě článku?
Dočkali se už několikrát. Když okolnosti
přispějí a téma to dovoluje, tak ho často zpracu-

ji do článku, který se pak objeví v Ledenickém
zpravodaji.
Vím o vás, že jste i autorem několika publikací.
Ano, to je pravda. Samostatně vyšly průvodce Netradiční turistické cíle Českobudějovicka (2007), Novohradské hory (2009) a
Okolí Českých Budějovic (2011) /poznámka
redakce: všechny publikace si můžete zapůjčit v ledenické knihovně/. Dále jsem jako
spoluautor podepsán např. pod fotopublikacemi Ledenice včera a dnes I. a II. (s Jaroslavou Křížovou). Jinak pravidelně přispívám do
různých odborných nebo regionálních historických časopisů, kde čas od času otiskuji i
články týkající se Ledenic.
Na přednášky Vás zvou i další knihovny v regionu. Na nich přednášíte také o Ledenicích?
Ročně absolvuji v průměru pět přednášek
v blízkém i vzdálenějším okolí, především na
Českokrumlovsku a Jindřichohradecku. Ledenice mě baví, ale v takových místech je třeba
pochopitelně hovořit o širších tématech, týkajících se širšího regionu nebo celých jižních
Čech historicky, vlastivědně či turisticky.
Mám zpracované prezentace s fotografiemi
např. na téma Novohradské hory, Jihočeské
zříceniny hradů, Křížem krážem Jihočeským
krajem nebo Tajemství třeboňského archivu.
Dočkáme se nějaké Vaší přednášky i v Ledenicích?
Určitě dočkáte. Právě ji plánujeme. Uskuteční se zřejmě v lednu nebo únoru 2017.
Děkuji Vám za rozhovor
jk

Kdo je Jiří Cukr?

Jiří Cukr u pomníku kostky cukru v Dačicích

Ledenický rodák, svobodný, 30 let, od roku 2004 kronikář městyse Ledenice, od roku 2014
člen rady a zastupitelstva městyse. Vystudoval archivnictví na Filozofické fakultě Jihočeské
univerzity, kde externě vyučuje archivnictví a kde také v tomto oboru získal nedávno doktorát. Pracuje jako archivář ve Státním okresním archivu České Budějovice.
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Unie pečujících
podpora pečujících rodin
Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část
z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají
o blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR
neobešel.
Senioři a jejich rodiny v Ledenicích a všech okolních obcích mohou využít pečovatelské služby ať už v domě s pečovatelskou službou, anebo přímo ve své domácnosti. Služba pomůže s péčí o vlastní osobu, s hygienou, s vedením domácnosti (úklidy, zatápění
aj.) anebo se zajištěním potřebných pochůzek, donášky oběda a nákupů.
Rodiny, které naplno pečují, často ocení terénní odlehčovací službu. Při ní pečovatelka na nějakou dobu rodinného pečujícího zastoupí (pro čas návštěvy u lékaře,
během pobytu mimo domov apod.). Pečovatelských služeb funguje v Ledenicích několik, např. naše funguje každý den od 7 do 19, o víkendech a svátcích od 7 do 14 hodin.
Věříme, že možnost zůstat doma a prožívat tu plnohodnotně své dny je možné. Obrátit se nás můžete vždy na telefonním čísle 777 62 09 52 nebo 399 499 936. Rádi vám
podáme informace i o Unii pečujících.
Sdružení je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících
osob. Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu.
Spolek propojuje pečující bez rozdílu příčiny péče o své nejbližší a hájí jejich práva.
Definuje, prosazuje a obhajuje zájmy pečujících osob. Posiluje kompetence pečujících
osob. Spoluvytváří pozitivní společenský náhled na roli pečujících osob. Tvoří
koncepce a projekty na podporu pečujících osob.
Celostátní organizace v roce 2017 bude své aktivity pořádat v Jihočeském kraji.
Bližší informace a kontakty naleznete na webových stránkách: www.uniepecujicich.cz
anebo telefonu 733 678 890.
M. Strapková – pečovatelská služba ARCHA

prosinec 2016

Diecézní centrum
pro rodinu
připravuje …
Setkání pro rodiny, jejichž děti odešly příliš brzy
„Světlo se šíří světem“ v neděli 11. 12. ve 14 h v
kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích (u piaristů). Zveme na bohoslužbu
s P. Pavlem Němcem, při níž chceme pamatovat
nejen na naše zemřelé děti, ale i na jejich rodiny
a blízké, přátele. Po bohoslužbě nabízíme setkání u malého občerstvení v prostorách kláštera.
Více informací o našich akcích a ohlasech na ně
naleznete na webových stránkách
www.dcr.bcb.cz nebo na t. č. 731 402 981.

Přejeme všem pohodový čas adventní.
Šťastné prožití svátků vánočních. Máme
neskromné přání: Ať v těch nadcházejících
dnech a pokud možno celém příštím roce není
nikdo osamělý. Ať jsou kolem těch
nejpotřebnějších stále lidé, kterým na nich
záleží, najdou pro ně vlídného slova a mají čas
a chuť být lidsky, ale i svou službou, blízcí.
Kolektiv pečovatelské služby ARCHA

Celoroční činnost Svazu žen ve Zborově
Letošní rok byl akcemi pořádanými místními ženami nabitý.
20. února se nejen dětičky těšily na maškarní odpoledne plné soutěží,
inspirovaných pohádkovými příběhy. Nechyběl ani souboj s meči. Vyráběly se královské koruny a náhrdelníky pro pravé prince a princezny.Všichni zúčastnění si užili spoustu soutěží a her za hezké ceny pro
každého.Vrcholem podvečera byla soutěž o královnu a krále plesu.
8. březen se nesl v duchu mezinárodního dne žen a setkání se seniory. Slavnostní den přišly podpořit dětičky a svým maminkám a babičkám zazpívaly písničky, samy zahrály pohádku o Červené karkulce
a na konec rozdaly květiny a vlastnoručně vyrobená přáníčka.
30. dubna jsme se sešli u stavění májky. Dětem se jistě líbila výroba
čarodějnice, která byla následně upálena. Po setmění se každý, kdo měl
lampion, vydal na průvod Zborovem. Po zdolání nelehkého terénu a
strachu ze tmy se všem sbíhaly chutě na opečený buřt. Oheň vydržel až
do rána a májka ve Zborově byla, tak jako každý rok, uhlídána.
11. červen byl vskutku velkou oslavou pro všechny děti. Počasí
nám přálo a zborovská olympiáda mohla začít. Výkony všech sportovců byly vskutku nezapomenutelné. Disciplíny byly nelehké, např. běh
na čas, hod na dálku „gumovkou“ či skákání v pytli v několika věkových kategoriích. Každé
dítko bylo za svůj výkon odměněno sladkostí a vítězové pěkným dárkem.
23. července se cestou na Sv.Voršilu zjevovaly kolemjdoucím strašidelné bludičky a víly.
Nebyl pocestný, aby nemusel škemrat o život, plnit nelehké úkoly, čelit strachu. Za odvahu a
šťastný návrat do vsi, byli všichni odvážlivci odměněni buřtem, který si sami opekli na ohni.
Začal čas adventu a stále několik akcí připravujeme. V prosinci nás čeká oblíbené promítání pohádek na plátno se čteným textem a vůbec poprvé se ve Zborově rozsvítil vánoční
strom. I s našimi nejstaršími spoluobčany se sejdeme při besídce věnované právě jim. Zborovské děti zazpívají koledy, zahrají na hudební nástroje a vytvoříme správnou vánoční
atmosféru všem, kteří přijdou do místního sálu Zborovské Bumbálky.
Musím poděkovat všem, kteří nám pomáhají zejména finančně. Městysu Ledenice, místnímu spolku hasičů, rodině Voharčíků, Juhasů, Sedláků, Klečků a každému, kdo pomáhá,
když jej oslovíme.
Za svaz žen Ivana Vazačová

POZOR JINÝ TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka dalšího vydání Ledenického zpravodaje je 2. ledna 2017

Ledeničtí rybáři oznamují

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
Kde: rybník Lazna – rybářská klubovna
Kdy: čtvrtek 22. 12. od 10 do 18 h
pátek 23. 12. od 9 do 12 h
Ve čtvrtek 22. 12. od 18 h možnost
posezení s občerstvením
v rybářské klubovně.
www.rybari-ledenice.cz
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Podzim v Ohrazení
Sešli jsme se s dětmi v místním hostinci a
vytvořili nádherné dráčky a svítilny s pavouky
a duchy. Každé dítě od nás dostalo draka (děkujeme rodině Šmídů) a uspořádali jsme velikou drakiádu, která děti také moc bavila. Do
ohniště si naházely brambůrky, ale než se
upekly, vydržely jen ti nejotrlejší J. No a nakonec jsme se vydali na lampionový průvod
směrem k lesu. Šly odvážně i malé děti. Na
konci na ně čekala světluška a jejich statečnost
odměnila ňaminkou.
Libuše Holubová

Když je modro
S politikou nemáme sice nic společného, ale kamkoli v České
republice přijedeme na soutěže lodních modelářů, mnohdy slyšíme, že modří jsou zde. Voda s odrazem oblohy má stejnou barvu a
tak naše modrá trika s logem klubu a městyse Ledenice jsou na
místě. Ta nová a výraznější nám nechal zhotovit pan Pavel Šíma
− fa Mosled. Jsme na ně hrdí a úspěchy v nich vybojované mají
svojí velikou cenu. I v tomto roce jich bylo opravdu dost. Dal se
dohromady nový velice úspěšný kolektiv a práce v modelářské
dílně s takovým vybavením, jako
mají ledeničtí modeláři, nás moc
baví. Je to důvod se i mnohému dobrému pro život naučit. Budeme
o tom ještě psát v příštím čísle a již
nyní oznamujeme, že pro veřejnost
připravujeme na sobotní odpoledne
14. ledna den otevřených dveří
s ukázkami práce dokonalých modelářských nástrojů, kde si budete
moci vyzkoušet postavit i jednoduchý model. Bude to i ukázka zrodu
našich úspěchů a zajímavé tvořivosti. Máme hodně příznivců a s jejich
podporou můžeme dosahovat tako- Model Karla Fyrbacha
vých výsledků, které nyní máme.
A tak v závěru roku děkujeme všem, kteří nám i letos hodně pomáhali jak finančně,
tak i hmotně.
Celkově se na naší práci a dobrých úspěších podílejí: městys Ledenice, Rybářský
svaz – MO Ledenice, M-TES České Budějovice, ČEZ – elektrárna Temelín, Iva, Zdenek a Michal Hruškovi − Ledenice, Pavel Šíma – Mosled, Milan Porkristl – MP Jet,
Bc. Jan Kopal, Petr Manda – Uhelné sklady, Jan Klečka – Zborov, Pavel Čech − C+C
servis Srubec, Josef Hronek a Pavel Hronek − Ohrazeníčko, Josef Krauskopf ml. –
Interier Homole, Milan Petráš − autoopravna, Jaroslava Žaludová – drogerie Ledenice, Radek a Radka Šustrovi – železářství a květinářství Ledenice, manželé Kadlečkovi − geodetická kancelář, Václav Tůma – Epigon A, Truhlářství – Václav
Fencl, Truhlářství – Josef Janda ml., Truhlářství – Jiří Homer, SPV truhlářské Ledenice, VD Ledenický nábytek, Jaroslav Juhasz − České Budějovice, Petr Kubeš − makléř
Č. Budějovice, Robert Žahour − Ledenice, Jan Junek − zmrzlina – Ledenice, manželé
Svobodovi − Ledenice, manželé Fyrbachovi − Č. Budějovice, Petr Sedmík − Lišov.
Veliký podíl na naší práci má dobrá spolupráce rodičů a vedoucích pana Josefa
Bodžára a bývalého leteckého modeláře pana Miloslava Dudy, který se individuálně
věnuje nejmladším modelářům.
Nedávno jsem zaslechl větu: „To se vám to pracuje, když vás podporuje tolik příznivců.“ Bral jsem to s úsměvem, ale musím uznat, že dotyčný měl velikou pravdu. Za
tři roky bude Klub lodních modelářů Ledenice slavit padesátiny a za ta léta naší práce
se odráží i takové množství našich příznivců.
Jim všem moc děkujeme a uvědomujeme si, že naše výsledky nesou i jejich zásluhu. Věříme, že i nadále nám zůstanou všichni nakloněni a my se budeme snažit stále
dosahovat dobrých výsledků, učit se a odvádět dobrou a pěknou práci.
Nejde nám jenom o honbu za prestižním umístěním v soutěžích, ale naučit se něco
dobrého pro život a z cestování po republice s kolektivem mít i pěkné zážitky a
poznatky.
Do nového roku 2017 všem přejeme pevnou vůli, dobré zdraví a hezké životní
úspěchy.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz

Půlhodinka s kronikářem
Kdy: čtvrtek 5. 1. 2017 v 18 h
Kde: společenská místnost DPS
Téma: Samota U Císaře

Tříkrálový benefiční
koncert pro Nazaret
Nazaret, středisko DM CČSH vás srdečně zve na Tříkrálový benefiční koncert
v sobotu 7. ledna 2017 v 18,00 hodin v Divadle J. K. Tyla v Třeboni. Vystoupí nadžánrová kapela Cimbal Classic.
Výtěžek koncertu použijeme na aktivity sociálně terapeutické dílny v Nazaretu
v Borovanech, kde se s klienty věnujeme
převážně práci s keramikou, v příštím roce
se chceme také více věnovat práci s textilem − tkaní, šití a další.
Vstupenky jsou v předprodeji na
www.itrebon.cz nebo v Nazaretu
v Borovanech. Těšíme se na vás.

Konečné pořadí na mistrovství ČR
1. místo Dominik Juhasz, 2. místo Karel Fyrbach,
3. místo Ondřej Bodžár. Všichni členové KLOM Ledenice
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA
TRHOVÉ SVINY
42. KONCERTNÍ SEZÓNA 2016 – 2017
299. hudební večer

Vánoční koncert
MUSICA DOLCE VITA

prosinec 2016

Kulturní pøehled
Ó Neděle 4. 12. od 17 h
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
VE ZBOROVSKÉ BUMBÁLCE
Program: dárky, koledy, vánoční pohádka divadélka MÁMA a TÁTA

Kulturní dům Trhové Sviny 7. prosince v 19.00 hodin
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace Český hudební fond, město Trhové Sviny, městys Ledenice, městys Besednice.
Vstupné na jednotlivé koncerty pro nečleny:
dospělí 200 Kč, mládež, důchodci 100 Kč, děti vstup zdarma.
Odjezd autobusů: Kaplice 18.00, Soběnov 18.15, Besednice 18.20

Ó Pondělí 5. 12. a úterý 6. 12.
ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Pořádá: Svaz postižených civilizačními chorobami Borovany −
Ledenice, ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, RC Ledňáček Ledenice
Sál U Králů, vstupné dobrovolné.
Otevřeno: pondělí 5. 12. od 9 do19 h, úterý 6. 12. od 9 do18 h
Prodej výrobků nejen s vánoční tématikou. Posezení u čaje, kávy
a domácího pečiva.

PŘIPRAVUJE SE PLESOVÁ SEZÓNA 2017
¡
¡
¡
¡

Ó Pondělí 5. 12. v 17 h − náměstí Ledenice
TRADIČNÍ LEDENICKÝ MIKULÁŠ
Uvidíte: Mikuláše s dárky a andělskou družinou, vrchního
pekelníka s čertovskou cháskou
Ochutnáte: ďábelské vuřty z čertovského kotle, pravý čertovský
punč a další.
POZOR: Vybírání dárků od 16 h v přízemí hlavní budovy
základní školy. Za každý dárek se vybírá 10 Kč.

Plesy ve Zborovské Bumbálce

Ó Sobota 10. 12., začátek v 15 h
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY − ZBOROV
Zborovská Bumbálka

SO 21. 1. Ples SDH Ledenice
SO 28. 1. XVIII. Reprezentační ples městyse Ledenice
SO 4. 2. Sportovní ples TJ Slavoj Ledenice
SO 11. 2. Maškarní ples, Vlastenecko-dobročinná obec
baráčnic-ká Vitoraz Ledenice
¡ PÁ 17. 2. Farní ples
¡ SO 18. 3. Maškarní ples − obec Srubec,
¡
¡
¡
¡
¡

SO
SO
SO
SO
SO

21. 1.
28. 1.
4. 2.
18. 2.
25. 2.

SDH Ohrazení
TJ Sokol Srubec
TJ Sokol Zborov
Maškarní bál pro děti, pořádá OÚ Srubec
Maškarní bál SDH Ohrazeníčko

Ó Sobota 17. 12., začátek v 15 h
LÍNÁ STRAŠIDLA
Divadelní představení v podání Divadla J. K. Tyla z Č. Budějovic.
Po pohádce nadílka pro děti.
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné
Ó Úterý 20. 12., začátek v 17 h
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné
Ó Čtvrtek 22. 12. v 18 h
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Náměstí Ledenice u vánočního stromu.
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 ve spolupráci se ZUŠ
Ledenice.
Ó Sobota 24. 12., začátek ve 21.40 h
KOLEDY POD VÁNOČNÍM STROMEM
náměstí Ledenice
Účinkuje: Ženský pěvecký sbor pod vedením Ing. Jaroslava Korčáka
Ó Úterý 27. 12. od 18 h
VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Vavřince v Ledenicích
Pořádá městys Ledenice ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Ledenice.
Program: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční „Hej Mistře“
Účinkují: Borovanský chrámový sbor, Jihočeské pěvecké sdružení,
komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense a sólisté.
Dirigent: Karel Ochozka, vstupné dobrovolné
Ó Středa 28. 12. od 17 h
VEMTE S SEBOU SOUSEDA − ve Zborově pod lípou
Přijďte si popovídat, popít a dát si něco dobrého na zub.
Vánoční punč, klobásky na grilu.
Ó Sobota 31. 12.
SILVESTR VE ZBOROVSKÉ BUMBÁLCE
Živá hudba
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TJ SOKOL LEDENICE vás srdečně zve na turnaje
Ó 4. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
pro děti i dospělé
Neděle 4. prosinec, místo: sokolovna Ledenice
Přihlášky: do 9 h, soutěže: dvouhra a pak se uvidí.
Kategorie:dle počtu přihlášených. Srdečně zve TJ Sokol Ledenice
Ó BADMINTONOVÝ TURNAJ PRO DOSPĚLÉ
Sobota 10. prosinec, Kde: sokolovna Ledenice
Prezence od 8.30 h, Zahájení turnaje v 9 h
Startovné v podobě občerstvení.
Ó OTEVŘENÝ SILVESTROVSKÝ
BADMINTONOVÝ TURNAJ PRO RODIČE A DĚTI
Pátek 30. prosinec, sokolovna Ledenice od 9.30 h, prezence od 9 h.
Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se trefí do míčku, jedinou
podmínkou účasti jsou dvojice rodič (teta, strýc, starší sourozenec) + dítě. Startovné dobrovolné, donesené občerstvení vítáno.

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

Volejte 606 542 670
Pavel Blažek – Pojišťovna Allianz

Rodina s dětmi
HLEDÁ DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM
BYTU NEBO DOMU
v Ledenicích a okolí

Tel .č.: 607 519 597

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

10

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

prosinec 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
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