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Vážení spoluobčané, milí čtenáři Ledenického zpravodaje!
Dovolte mi popřát vám v prvních dnech nového roku dalších dvanáct
úspěšných měsíců, tentokráte roku 2017. Přeji vám všem především dobrou kondici a pevné zdraví, které jsou základem každého úspěchu jak
v osobním, tak i profesním životě. Rovněž vám přeji hodně štěstí a životní pohody. Věřím, že uplynulý rok byl pro velkou většinu z vás přívětivý a šťastný a ten nový, nastupující, bude stejný nebo ještě lepší.
V krátkosti si dovolím shrnout uplynulý rok. Zastupitelé městyse
mají v první řadě na paměti zlepšování kvality života v naší obci. Pro
ochranu obyvatel před povodněmi, které Ledenice již několikrát potrápily, nejvíce v roce 1997 a 2002, se i v loňském roce pokračovalo
v budování protipovodňových opatření. Tentokráte byl rybník Dolní
Hradský přebudován na retenční nádrž a u Horního Hradského došlo
k opravě hráze, zpevnění levého břehu a celkovému odbahnění. V rámci zlepšení kvality života došlo i na dlouhodobý požadavek především
ze strany mladých rodin a městys vlastním nákladem vybudoval dětské
hřiště pod rybníkem Lazna. To však nebyly jediné investiční akce.
Z těch významnějších bych rád jmenoval ještě opravu povrchu místní
komunikace z Ledenic do Růžova, výstavbu vodovodu a kanalizace
v lokalitě Za školou, nebo rekonstrukci elektroinstalace budovy radnice. Ani na občany v osadách nezapomínáme. I zde provádíme opravy
místních komunikací. V Zalinech byla ve spolupráci s místními hasiči
postavena pergola u Pazdernického rybníka. Dobudována byla lesní

cesta mezi Ohrazením a Zaliny a nové stromořadí bylo v listopadu vysázeno u příjezdové komunikace do Ohrazení a podél opravené cesty
do Zalin.
I na letošní rok máme připraveno několik projektů. Právě se realizuje výstavba chodníku ke hřbitovu, která by měla být dokončena, pokud
počasí dovolí, v březnu. Plánované je odbahnění dalších rybníků ve
vlastnictví městyse, opravy místních komunikací, rozšíření komunikace v lokalitě Za školou tak, aby byla umožněna bytová výstavba na přilehlých stavebních parcelách. Pro potřeby zásahové jednotky SDH
Ledenice je připraven nákup nového cisternového vozidla a o rekonstrukci si říká i ledenická hasičárna. Připravený projekt je i na výměnu
oken a dveří včetně zateplení budovy sokolovny. Zda dojde k realizaci všech těchto záměrů už v letošním roce, je ale závislé na získání
potřebných dotací. Samozřejmě myslíme i na osady, kde budeme pokračovat v opravách místních komunikací, rekonstrukcích kulturních zařízení a sportovišť dle požadavků osadních výborů.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem občanům za trpělivost, kterou
se musí obrnit především při stavebních akcích. V minulém roce si
„své“ užili především obyvatelé z lokalit Na Oborách a Za školou. Těšit
nás ale může, že po každé takové akci budou Ledenice krásnější.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice
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LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 30. listopadu 2016
Rada městyse projednala:
 návrh rozpočtu městyse Ledenice na rok
2017 ve znění dle přílohy zápisu a doporučuje Zastupitelstvu rozpočet na rok 2017 ke
schválení.
Rada městyse projednala a schválila:
 Protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů veřejné zakázky „Pořízení požární
cisterny pro Jednotku SDH Ledenice“,
zpracovaný Stavební poradnou, spol. s r. o.
Č. Budějovice, ve znění dle přílohy zápisu
a pověřuje starostu podpisem tohoto protokolu.
Rada městyse schválila:
 žádost knihovnice Jany Fraňkové na nákup
knih z vybraného půjčovného a upomínek
za období leden až listopad 2016 ve výši
8.000 Kč, pro místní knihovnu v Ledenicích.
Rada městyse vzala na vědomí:
 výpověď veřejnoprávní smlouvy uzavřené
se Statutárním městem České Budějovice
dne 19. 5. 2016 na výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve
věcech místních komunikací podle § 16
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
pro městys Ledenice. Tato smlouva zanikne
na základě výpovědi dnem 14. 12. 2016,
kdy nabývá účinnosti zákon č. 370/2016 Sb.
o pozemních komunikacích.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 14. prosince 2016
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
 starostu městyse Ledenice jednáním o možnosti výkupu nemovitostí zapsaných na LV
935 s firmou T. R. S. – obchodní společnost
s. r. o., Ledenice:
~ stavba č. p. 68 na pozemku parc. č. st. 16,
~ pozemek parc č. st. 16 v k. ú. Ledenice
2
o výměře 728 m ,
~ pozemek parc. č. 94/1 v k. ú. Ledenice
2
o výměře 182 m ,
a jednáním o výmazu zástavních práv k zajištění pohledávek zapsaných na LV 935.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 návrhy nových Obecně závazných vyhlášek
(dále jen OZV):
~ OZV o nočním klidu a několik verzí
OZV k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v oblasti
omezení hazardu v Ledenicích.
Zastupitelstvo pověřuje starostu připravit do
příštího zasedání zastupitelstva ke schválení:
~ OZV o nočním klidu v upraveném
znění dle návrhu zastupitelstva,
~ OZV k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v oblasti omezení
hazardu v doporučené verzi čl. 3 OZV
- Provozování binga, technické hry,

živé hry a turnaje malého rozsahu nelze
provozovat v místech, která jsou ve
vzdálenosti do 100 metrů od základní
školy v Ledenicích a od kostela
v Ledenicích.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – mění se text přílohy č. 1 Sazba poplatku pro rok 2017 – výše poplatku činí
370 Kč/poplatníka/rok, ostatní ustanovení
OZV č. 2/2015 zůstávají v platnosti.
 sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na rok 2017 takto:
sběrná nádoba 110 litrů poplatek
(FO – podnikatel bez zaměstnance) 370 Kč
sběrná nádoba 110 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 1.850 Kč
sběrná nádoba 240 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 3.700 Kč
sběrná nádoba 600 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 9.250 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
 rozpočtový výhled městyse Ledenice na období 2017- 2019 ve znění dle přílohy.
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2017 dle předloženého návrhu včetně
jeho příloh:
příjmy . . . . . . . . . 51 684 217,00 Kč
výdaje . . . . . . . . . 64 187 696,00 Kč
financování . . . . . . . 12 503 479,00 Kč
Rozdíl v rozpočtu městyse Ledenice na rok
2017 ve výši 12 503 479,00 Kč bude kryt ze
zůstatku předchozích období.
 rozpočet Sociálního fondu na rok 2017 dle
předloženého návrhu.
 rozpočet hospodaření Fondu rozvoje bydlení na rok 2017 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 vnitřní směrnici městyse Ledenice: Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městyse Ledenice dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2017.
 vnitřní směrnici městyse Ledenice: Směrnici o účetnictví městyse Ledenice dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2017.
 vnitřní směrnici městyse Ledenice: Směrnici o tvorbě a využití sociálního fondu městyse Ledenice dle předloženého návrhu
s účinností od 1. 1. 2017.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 na návrh inventarizačních komisí vyřazení
majetku z inventarizace městyse Ledenice
v rozsahu dle seznamu uvedeného v příloze
zápisu.
 Místní program obnovy venkova pro období 2017–2018 ve znění dle přílohy zápisu.
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Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 Výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
školní rok 2015/2016 ve znění dle přílohy
zápisu.
 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne
14. 11. 2016, který je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 216 961 ve
znění dle přílohy zápisu s firmou ZVÁNOVEC
a. s., České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku. Dodatkem č. 2 se
mění (snižuje) cena díla „Horní Hradský –
odtěžení sedimentu z nádrže“.
 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 215 957
ve znění dle přílohy zápisu s firmou
ZVÁNOVEC a. s., České Budějovice a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Dodatkem č. 2 se mění (snižuje) cena díla
„Ledenice – retenční nádrž Hradský“.
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 028/2016
ve znění dle přílohy zápisu s firmou Stavitelství Matourek s. r. o. dopravní a inženýrské stavby, Rudolfov a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku. Dodatkem č. 1
se doplňuje oprávněná osoba zhotovitele a
mění se (snižuje) cena díla „ZTV Ledenice,
lokalita Za školou – I. Etapa venkovní kanalizace a venkovní vodovod“.
 výsledek výběrového řízení - „Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek“ a „Rozhodnutí zadavatele“ na veřejnou zakázku
„Pořízení požární cisterny pro Jednotku
SDH Ledenice“, které pro městys Ledenice
provedla Stavební poradna, spol. s r. o.,
Č. Budějovice, na základě příkazní smlouvy. Jako nejvhodnější nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou 6 283 000 Kč
bez DPH od firmy KOBIT – THZ s. r. o. Slatiňany. Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na
tuto zakázku s vybraným uchazečem.
Pozemky
 výkup nemovitostí popsaných ve znaleckých posudcích č.1240-11-2012 a č.1470/
40-2012, včetně všech součástí a příslušenství, které byly ve smyslu § 217 zák.č.
182/2006 Sb., insolvenčního zákona zahrnuty do majetkové podstaty dlužnice Jiřiny
Mačí, bytem Ledenice, a to:
~ spoluvlastnický podíl o velikosti jedné
ideální čtvrtiny vůči celku na parcele
2
č. 3588 o výměře 1010 m – trvalý travní
porost,
~ spoluvlastnický podíl o velikosti jedné
ideální čtvrtiny vůči celku na parcele
2
č. 4048/2 o výměře 6100 m – lesní pozemek,
~ spoluvlastnický podíl o velikosti jedné
ideální čtvrtiny vůči celku na parcele
2
č. 4049/2 o výměře 2352 m – lesní
pozemek, vše zapsané v Katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, na LV č. 990 pro
katastrální území Ledenice, obec
Ledenice.
~ spoluvlastnický podíl o velikosti jedné
ideální čtvrtiny vůči celku na parcele
2
č. 3878 o výměře 2717 m – trvalý
travnatý porost,
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
vše zapsané v Katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, na LV č. 357 pro katastrální
území Ledenice, obec Ledenice.
Uvedené nemovitosti kupuje městys
Ledenice za dohodnutou smluvní cenu.
 uzavření Kupní smlouvy s prodávajícím
Ing. Davidem Pufferem – insolvenční
správcem dlužníka Jiřiny Mačí ve znění dle
přílohy zápisu a pověřuje starostu podpisem
této kupní smlouvy.
 výkup částí pozemků v k. ú. Zborov (Ohrazeníčko) oddělené geometrickým plánem č.
492-42/2016 za smluvní cenu od vlastníků:
vlastník pozemku
část parc. č. | označení dílu | výměra
Franěk Miroslav Mgr.
2
2273/12 . . a). . . . . . . 9 m
Weinzettlová Barbora Ing. arch.
2
2273/17 . . b) . . . . . . 39 m
Weinzettlová Barbora Ing. arch.
2
2273/16 . . c) . . . . . . 46 m
Weinzettlová Barbora Ing. arch.
2
2273/15 . . d) . . . . . . 52 m
Nechanická Šárka
2
2273/3 . . . e). . . . . . . 93 m

Nechanický Lukáš
2
2273/13 . . f) . . . . . . 27 m
Nechanický Lukáš
2
2273/14 . . g) . . . . . . 15 m
Nechanický Milan Ing.
2
2273/4 . . . h) . . . . . . 4 m
2
Celková výměra oddělovaných dílů 285 m
parc. č. 2273/23. Výkup je realizován za
účelem rozšíření veřejného prostranství
podél příjezdové komunikace na soukromé
stavební pozemky. Prodávající se budou finančně podílet na úhradě nákladů za pořízení geometrického plánu.
 výkup pozemků v k. ú. Ledenice:
~ parc. č. 48/9 (trvalý travní porost)
2
o výměře 9 m ,
~ parc. č. 3715 (zahrada)
2
o výměře 5 m ,
od vlastníka Romany Sazmové za smluvní
cenu.
 výkup pozemku v k. ú. Ledenice:
~ parc. č. 4035 (lesní pozemek) o výměře
2
3042 m od vlastníka Josefa Dudy za
smluvní cenu.
 výkup části pozemku v k. ú. Ohrazení:
parc. č. 1208/7 (trvalý travní porost) o vý2
měře cca 233 m , od vlastníka Ing. Petry
Zoubkové za smluvní cenu. S prodávající

FINANČNÍ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2017 pro obec Ledenice
Na území obce Ledenice byla v katastrálním území Ohrazení provedena v průběhu roku
2016 obnova katastrálního operátu nebo pozemková úprava.
Od roku 2017 se v tomto katastrálním území u pronajatých nebo propachtovaných pozemků, dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci, které byly převedeny do parcel katastru,
stává poplatníkem daně vlastník pozemku nově evidovaného v parcele katastru.
Vlastníkům těchto pozemků vzniká na zdaňovací období roku 2017 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé parcely pozemků bez ohledu na to, zda jsou i nadále pronajaty
nebo propachtovány nejpozději do 1. února 2017.
Podrobné informace na www.ledenice.cz nebo na úřední desce Úřadu městyse Ledenice.
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Ing. Petrou Zoubkovou bude uzavřena
Smlouva o budoucí kupní smlouvě. Přesná
výměra oddělené části pozemku, včetně její
hranice, bude určena geometrickým plánem, který nechá zhotovit městys Ledenice
vlastním nákladem, na základě skutečného
provedení stavby inženýrské sítě „Ledenice, Ohrazení – kanalizace a ČOV“, po jejím
dokončení.
 uzavření Darovacích smluv mezi městysem
Ledenice a Jihočeským krajem na tyto převody pozemků:
z majetku městyse Ledenice do majetku Jihočeského kraje v k. ú. Ohrazení:
~ pozemek parc. č. KN 1676/20 ostatní
2
plocha/silnice o výměře 10 m
zastavěný komunikací III/14615,
~ pozemek parc. č. KN 1676/24 ostatní
2
plocha/silnice o výměře 8 m
zastavěný komunikací III/14615.
z majetku Jihočeského kraje do majetku
městyse Ledenice v k. ú. Ohrazení:
~ pozemek parc. č. KN 1676/14 ostatní
2
plocha/silnice o výměře 1172 m
zastavěný komunikací III/14615,
~ část pozemku parc. č. KN 1676/32
ostatní plocha/silnice o výměře cca
2
151 m , která byla oddělena
geometrickým plánem
č. 203-100/2016 (parc.č. 1676/35),
zastavěno komunikací III/14615.
z majetku městyse Ledenice do majetku
Jihočeského kraje v k.ú. Zborov:
~ pozemek parc. č. KN 2499/1 ostatní
2
plocha/silnice o výměře cca 12 m
zastavěný komunikací III/14615,
~ pozemek parc. č. KN 2436/10 ostatní
2
plocha/silnice o výměře 10 m
zastavěný komunikací III/14616.
 prodej části pozemku a st. pozemku v k. ú.
Zborov žadateli Václavu Voharčíkovi:
~ část pozemku 1630/1 o výměře
2
497 m , oddělená GP č 491-41/2016
pod novým parc. č. 1630/8 (ostatní
plocha/manipulační plocha) za
smluvní cenu,
2
~ st. p. č. 114 o výměře 46 m , stavební
pozemek zastavěný chatou č. ev. 100
za smluvní cenu.

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
foto jic

Žádosti podávejte
na Úřad městyse Ledenice.
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Nová alej v Ohrazení

Vyhlášení městyse Ledenice o poskytování
dotací z rozpočtu městyse Ledenice na rok 2017

V předposledním měsíci letošního roku proběhla výsadba aleje lípy srdčité v katastru
obce Ohrazení. Alej lemuje příjezdovou komunikaci do vsi a za vsí pokračuje podél
nově zrekonstruované původní cesty z Ohrazení do Zalin. Výsadbu dřevin významně
podpořila Nadace ČEZ.

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.

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci lednu oslaví své jubileum
70 let
Stanislav Frejlach
Jiří Jindra
Karel Dvořák
80 let
Jarmila Dvořáková
84 let
Jarmila Janovská
85 let
Jiří Kopáček
90 let
Karel Růžička
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

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2017
Zastupitelstvo městyse schválilo cenu vodného a stočného ve dvousložkové
formě od 1. 1. 2017 takto:
Kapacita
vodoměru
3
(m /hod.)

Schválené dvousložkové ceny vodného a stočného od 1.1.2017
3

Pohyblivá složka (Kč/m )
Celkem

Vodné

Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)
Stočné

2,5
6,0
10,0

66,23

34,79

31,44

15,0

Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Ludmilou Kraflovou z Ledenic,
zemřela 22. listopadu ve věku 80 let,
t s paní Růženou Doleželovou,
zemřela 21. prosince ve věku 81 let.

Celkem

Vodné

Stočné

842

552

290

4071

2991

1080

10341

8015

2326

21807

17530

4277

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studna) od 1. 1. 2017
3
pevná složka . . . . . . . . . 3,42 Kč/m
3
pohyblivá složka . . . . . . . 31,44 Kč/m
3
3
Cena za 1 m celkem . . . . . 34,86 Kč/m
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 15 %.

Ledenická farnost připravuje
Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s naší drahou maminkou paní Růženou Doleželovou a doprovodili ji na její
poslední cestě.
Děkujeme za účast na smutečním obřadu i za květinové dary.
Vřelý dík patří také pečovatelské službě Borůvka Borovany za příkladnou a
obětavou péči o maminku.
Doleželovi

Ó Středa 25. 1. v 17.30 - v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů
se koná bohoslužba, hostem bude kazatel církve Adventistů sedmého dne Petr Adame
z Českých Budějovic.
Ó Středa 1. 2. v 17.30 – mše v předvečer Svátku Uvedení Páně do chrámu,
na bohoslužbu si přineste s sebou svíce.
Ó Pátek 17. 2. ve 20.00 - připravujeme 16. farní ples v sokolovně v Ledenicích,
hraje S. A. M.
Aktuální informace naleznete na: www.ledenice-farnost.cz
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Co bylo a co bude v kultuře
Již jsme většinou přehodnotili uplynulý rok, který pro někoho byl
dobrý, pro jiného méně, jak už to tak většinou bývá. A to samé platí pro
kulturu. Jako předseda Komise pro mládež, kulturu a sport konstatuji a
věřím, že mnozí budou se mnou souhlasit, že rok 2016 nám všem dal na
výběr dle vkusu každého z nás.
Za každou zábavou, sportem i vzdělávacími programy ale musíme
vidět i to zákulisí. V roce 2016 se nejenom v Ledenicích, ale i v přilehlých osadách uskutečnilo více akcí, než tomu bylo v roce předešlém.
Více občanů se zajímá a jsou ochotni pomoci ve směru vzdělávání,
kultury a práce s dětmi.
Jenom v krátkosti shrnutí roku 2016: obecní ples, střelecký pohár,
velikonoční pohádka pro děti, Májka, Den matek, dětský den, pouťový
program pod farou, divadelní představení, drakiáda, přednášky, turistické výlety a veškerý adventní program – ten je asi jedním z nejnáročnějších. To je stručný výčet pouze místních akcí kulturní komise. Další
během roku pořádají místní spolky a přilehlé osady a farnost. Je toho
všeho opravdu nespočet a to je důkaz, že každý, kdo nepodléhá lenivosti, si má z čeho vybrat a může se účastnit společného kulturního života.
Jako příklad zmíním i posledního vydařeného Mikuláše. Na zajištění, řeklo by se takové malé akce, je zapotřebí téměř čtyřiceti dospělých
a dětí. Je nutné zajistit čerty, andílky, Mikuláše, nashánět a případně i
došít kostýmy, připravit náměstí (pódium, prodejní stánky), čertovský
kotel, osvětlovací a zvukovou aparaturu a ještě mnoho dalšího. Vše

Vážení přátelé a studenti
komunitní školy,
věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu
a v pohodě a úspěšně vykročili do nového
roku 2017. Zimní semestr kurzů v KS končí,
pokud byste chtěli navštěvovat naše kurzy,
letní semestr začne již 15. 1. 2017. Kompletní nabídku kurzů najdete na našich internetových stránkách www.ksborovany.cz.
Pokračovat budou i hodiny lesní pedagogiky, ty jsou připraveny vždy v pátek 13. 1. a
27. 1. 2017 od 15 h, cena 40 Kč. Naopak
v pátek 20. 1. 2017 od 15 h bude pro děti
připravena Tvořivá dílna s přesahem do arteterapie. Páteční podvečer tančíme v rytmu
salsy, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit přes email. Dále bychom chtěli znovu zařadit úspěšné víkendové hodiny jógy.
Veronika Zemanová

ZO SPCCH
BOROVANY – LEDENICE
¡ Členům i zájemcům o týdenní pobyt
v Podhajské na Slovensku oznamuji, že
mají možnost nahlásit se u paní Himlové.
Termín je 27. 5.- 3. 6. 2017.
Vybíráme 1400 Kč na dopravu a
poplatky. Po příjezdu do Podhajské
zaplatí účastník 110 EUR za pobyt se
snídaní. Vstupy na koupaliště si každý
zakoupí sám, na pět dní pobytu vychází
vstupné 26-30 EUR. Stravování je
možné na koupališti, kde jsou
restaurace a velký výběr jídel. Novým
zájemcům podá informace paní
Himlová, tel. 724 771 343.
¡ Informace o pobytovém zájezdu do
Chorvatska a Itálie podá paní Himlová.
¡ Koupání v Gmündu bude 15. února.
Rádi Vás uvítáme v hojném počtu.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

musí na sebe navazovat tak, aby celý pořad nerušeně plynul a dal dohromady pěknou mikulášskou nadílku. S tím vším má nejvíc práce paní
Křížová, která celou akci ve spolupráci s komisí zajišťuje. A musím přiznat, že je to vše tak dobře zorganizováno, že já již pouze přihlížím.
Všem, kdo se podílí na přípravě Mikuláše, a zdaleka to nejsou jen lidé
z naší komise, velice děkuji. I tentokrát to bylo moc pěkné.
Aby byli naši občané spokojeni a na pořady rádi chodili, snažíme se
je neustále vylepšovat a zvyšovat jejich úroveň. Dík patří i celé škole
(ZŠ, ZUŠ, MŠ a školní družina), která si organizuje vlastní akce, ale
kromě nich se zapojuje i do akcí ostatních, ať už se jedná o program ke
Dni matek, Betlémské světlo nebo různé výstavy.
Je třeba si uvědomit, že za tím vším se tzv. v zákulisí ukrývá mnoho
dobrovolně věnovaného osobního času těch, kteří se snaží udržovat,
podporovat a hlavně rozvíjet kulturu života v Ledenicích a osadách.
Určitě neméně možností bude i v roce 2017. Již nyní víme, že celoroční program bude bohatý a svou zásluhu na tom jistě mají i spolky.
Třeba hasiči – ti budou letos slavit kulaté výročí.
Všem občanům, kteří pomáhají rozvíjet zmíněné aktivity v zájmových činnostech a v kultuře děkuji a věřím, že i do budoucna bude náš
kulturní život bohatý.
K tomu přeji všem dobré zdraví, hodně krásného světla na duši a
z toho ať pro nás vyplyne stále dobrá nálada.
Za kulturní komisi Jiří Hinterhölz

Dobří holubi se vracejí
Také si říkáte, jak ten čas letí? Další rok je pryč a my opět bilancujeme, jaký byl ten, co jsme
právě prožili. Nejdůležitější na roce 2016 je, že jsme jej prožili ve zdraví, pohodě mezi svými
přáteli, a hlavně mezi svými rodinami, bez kterých bychom svého koníčka dělat nemohli.
Pro nás, chovatele poštovních holubů, závodní sezóna obsahuje velice náročnou část celého
roku. Skládá se z dvaceti závodů starých holubů a čtyř závodů holoubat. Začátek závodů je koncem dubna a končí v srpnu. Zbytek roku své holuby připravujeme na to, aby byli v konkurenci
chovatelů celé České republiky konkurenceschopní. Základní mistrovství pořádá Oblastní výcvikové středisko Č. Budějovice, které zahrnuje většinu Jihočeského kraje a 167 chovatelů.
V celkových výsledcích jsme se umístili slušně. Chovatel Vašek Pexa obsadil 7. místo, Jiří Krofika 16. místo a další 3 chovatelé se umístili v první padesátce. Největšího individuelního úspěchu dosáhl chovatel Pexa. Jeho holub 14-06-480 se stal prvním super esem ČR a bude
zastupovat ČR na Olympiádě poštovních holubů v roce 2017 v Bruselu.
Vzhledem k náročnosti našeho koníčku nám členská základna stárne. Snažíme se získat zájem mladých chovatelů. Uskutečnili jsme několik besed o chovu poštovních holubů, ale hlavně
o celkovém pohledu na život v přírodě, se žáky škol v jejich kroužcích.
I závěr roku byl dosti náročný. Již tradičně jsme uspořádali v prosinci sraz přátel poštovních
holubů, na který jsme pozvali zástupce všech MS z OVS Č. B. Při této příležitosti provádíme vyhodnocení sezóny, kdy jsou vítězům předány diplomy a poháry, které naplnili a my, ostatní
účastníci, jsme jim je pomohli několikrát vyprázdnit.
Byla to dobrá, a hlavně zasloužená, tečka za rokem 2016. Teď už nám v začátku roku začíná
práce na přípravě nové sezony 2017. K tomu potřebujeme především zdraví a štěstí nejen nás,
chovatelů, ale i všech členů našich rodin. Totéž přejeme všem obyvatelům městyse Ledenice.
Za MS CHPH Ledenice Bohumil Vacek

Novinka pro pečující rodiny
Právě v těchto dnech se projednává novela zákona o nemocenském pojištění. Její schválení
by mohlo přinést více možností, jak pečovat o své blízké doma a při tom neztratit své zaměstnání. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR počítá s novou dávkou tzv. dlouhodobým ošetřovným. Tato dávka má podpořit rodiny v náročné situaci, kdy se musí náhle postarat o někoho
blízkého. Ministersvo dávku plánuje zejména pro pracující, kteří chtějí pečovat o rodiče v seniorském věku anebo o blízkého po těžkém úrazu či vážné nemoci.
Tzv. dlouhodobé ošetřovné bude umožňovat až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60% denního vyměřovacího základu. Pečující tedy nebude muset řešit,
zda setrvat v zaměstnání anebo jej opustit. Dlouhodobé ošetřovné poskytne rodině prostor, aby
zvážila, zda péči dlouhodobě zvládne. Během této doby bude moci zjistit veškeré potřebné informace k péči a jejímu financování. Nabytí účinnosti zákona by mělo být v průběhu roku 2018.
Pravda, termín je více než za rok. Ale rok uteče jako voda. Věříme, že novela usnadní
zaměstnaným lidem zajistit potřebnou domácí péči.
T. Umlaufová - pečovatelská služba ARCHA
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Podzim na ZŠ

Se zahájením nového školního roku začaly
na naší základní škole vzdělávací i kulturní
akce. Hned v září se rozeběhly dva přípravné
kurzy k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka a někteří žáci loňské 8. a 9. třídy si
slavnostně převzali certifikáty zkoušek KET
na českobudějovické radnici.
23. 9. 2016 navštívili osmáci a deváťáci interaktivní technickou výstavu Accelerating
Science, na níž se seznámili s vývojem vesmíru a s některými fyzikálními zákony, a dokon- Osmáci a deváťáci na interaktivní technické výstavě Accelerating Science
ce si zahráli AZ kvíz. Na konci září byl pro
páťáky a šesťáky připraven vzdělávací program s přírodovědnou tématikou Stromy jako domy, v němž si zopakovali učivo o ekosystémech
rybník, les a zahrada. Zároveň navštívili výstavu obrazů současných jihočeských výtvarníků a prohlédli si Samsonovu kašnu, v té době přístupnou speciálním dřevěným tunelem.
V rámci občanské výchovy se v říjnu žáci 9. třídy podívali na velice
pěkně připravenou výstavu o Indonésii. Dověděli se zde mnoho zajímavostí o životě a rituálech národů zde žijících, prohlédli si fotografie
i předměty denní potřeby a shlédli několik videí natočených českými
cestovateli. Na konci října ve výtvarné výchově vyráběli dýňové lucerny, které společně rozsvítili u kašny před školou.
V listopadu se žáci 7.- 9. ročníku vydali za kulturou vyššího levelu.
Jihočeské divadlo připravilo pro školy operu Dítě a kouzla. Přestože
návštěvu tohoto představení, bohužel, doprovázelo hned několik nepříjemností, věřím, že si žáci odnesli alespoň nějaký pěkný zážitek.
Mgr. J. Dastichová

Prosinec na naší škole

Prosinec na naší škole utekl jako voda, přestože vlastně začal už
v listopadu. Zhotovovali jsme z různých materiálů ozdoby a ozdůbky
tak, abychom s nimi mohli 5. prosince trochu přispět k adventní prodejní výstavce každoročně konané v sále U Králů. Na tomto místě by měli
být pochváleni především žáci z páté třídy, kteří se o výzdobu zasloužili
ze všech ročníků nejvíce.
5. prosince se již tradičně žáci z deváté třídy postarali o školní mikulášskou zábavu. S nedočkavostí a napětím všichni čekali, kdy se už
konečně v jejich třídě objeví parta děsivě vyhlížejících pekelníků
s uvážlivým Mikulášem v čele a přívětivými anděly s košíčky sladkostí
vzadu. Všichni se dočkali své odměny. Někteří té sladké, jiní zase té
„zasloužené“ v podobě „trestu pekel“ za hříchy spáchané ve škole.
V adventním čase jsme si užili i kulturních zážitků. Žáci sedmé až
deváté třídy navštívili Malou scénu v Českých Budějovicích a shlédli
zde divadelní představení „Frankenstein“. A můžeme-li zase trochu pochválit, tak určitě to, že se naši kluci a holky umí při takových příležitostech docela dobře chovat, vědí, co se sluší a patří. Jak v autobuse, tak
i při cestě do divadla a z divadla a hlavně v divadle samotném. A to potěší. Pátá třída jela do Jindřichova Hradce na prohlídku proslulých
Krýzových jesliček a ani na ně nebyla žádná stížnost.
Adventní nálada ve škole a těšení se na „Ježíška“ byly každým dalším prosincovým dnem stále znatelnější. Opravdové „vánočnění“ vypuklo, když se po chodbách školy začala linout vůně vanilky, skořice a
oříšků. Děti ve skromných podmínkách školní kuchyňky pekly vánoční
cukroví. Napeklo se ho tolik, že bylo na rozdávání. I učitelé dostali
ochutnat. Šestá třída pak přivolala „Štědrý den“ vůní smažených
kapřích řízků.
Atmosféra a duch Vánoc přišel neodvratně s jehličím borovic a
smrčků, které si děti přinesly do školy. V každé třídě si postavily stromek, nastrojily a neopomenuly ani slavnostní výzdobu stěn a oken.
Všichni se tak trochu předháněli a pyšnili se právě tou svou. Ve výtvar-

Žáci ledenické školy při přebírání certifikátů zkoušek KET na českobudějovické radnici

I třída páťáků se zapojila do vzdělávacího programu Stromy jako domy
né výchově a v pracovním vyučování se pro tuto příležitost pilně
kreslilo, stříhalo a lepilo.
Předposlední den před zimními prázdninami děti strávily příjemnou hodinku v místním kinosále, kde si žáci základní umělecké školy
připravili pod vedením svých učitelů pro své spolužáky krátká hudební vystoupení. Bonusem kulturního zážitku pak bylo vystoupení sapokračování na str. 7
motných pedagogů této školy.
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V tento den odpoledne šla celá osmá třída do ledenického Domu seniorů, aby popřála jeho obyvatelům hezké Vánoce a dobré zdraví v novém roce. Jako drobnou pozornost všem přinesla vlastnoručně upečené
a ozdobené perníčky. Spolu s nimi šla popřát se svými vyrobenými přáníčky i tři děvčata z páté třídy. Asi by se nemělo příliš chválit, ale musíme. Děti vzaly ta přání skutečně opravdově a bylo znát, že jim není
všechno lhostejné, že nemají ze všeho jen legraci a že se dovedou
mnohdy lépe a „dospěleji“ chovat v momentech, kdy zrovna nesedí ve
školní lavici.
Poslední den ve škole začal filmovým představením, komedií
„Kokosy na sněhu“. A poté přišel ten dlouho očekávaný okamžik, kdy
žákům byla povolena „vánoční zábava“. Vyzdobené třídy, vánoční
cukroví a dobrůtky na stole, písničky, tancování a veselí, které muselo –
chtě nechtě – v určený čas skončit. Poslední den byl u konce. A s ním
samozřejmě i vidina krásných volných dnů…
V novém roce nás čeká návrat k povinnostem. Konec prvního pololetí se kvapem blíží a s ním zkoušení, čas prověrek a testů... Tak ať nám
to všem dobře vyjde!
za 5. – 9. třídu ZŠ Hana Jílková, učitelka

Na výstavě o Indonésii

Z mateřské školy
Prosinec nebyl pro nás v MŠ jen obdobím
nepříjemné a agresivní střevní chřipky, která
postihla mnohé z nás, ale také obdobím vycházek do zajíněné přírody, krmení zvířátek. Děti
ze tříd Sluníček a Pejsků byly obdivovat vánoční výstavu U Králů. Na zahradě MŠ jsme
ozdobili jedličku, u které jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Přiletěl k nám Ježíšek
s novými hračkami, s kterými si děti nadšeně
hrály. Vyráběli jsme vánoční přání. Povídali
jsme si s dětmi o jejich tajných přáních, o vánočních tradicích. Vyprávěli jsme si Vánoční
příběh, povídali si o poselství Vánoc. Také
o tom, že je důležité nejen být obdarován, ale
také mít radost z radosti druhého, zažívat pocit
štěstí a žít v harmonickém prostředí.
To vše bychom našim školkovým dětem
přály v novém roce. Rodičům mnoho příležitostí jim vše krásné umožnit zažít a nám učitelkám přejeme mnoho inspirace, fantazie, tvůrčí
radosti a poklidu při práci s dětmi.
za kolektiv učitelek MŠ
Ivana Martínková

Společné zpívání vánočních koled na zahradě MŠ

Školní Mikuláš 2016

Vycházka ke krmelci

V pondělí 5. 12. proběhla v režii deváté třídy tradiční školní mikulášská nadílka.
„Bytosti nadpozemské“ navštívily nejen oba pavilony ZŠ, ale i mateřskou školku
(třídy Sluníček a Pejsků), školní jídelnu, úřad městyse a prodejnu COOP. Zvláště
představitel Mikuláše zdárně překonával trému s touto postavou spojenou, andělům při přechodech do dalších budov moc horko nebylo, zato čerti se pod maskami dost zapotili. Školní Mikuláš byl příjemnou předehrou pro večerní nadílku. jp
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IX. Novoroční královská jízda traktorů ve Zborově
Jak už bývá tradicí v obcích Zborov, Ohrazení a Ohrazeníčko vyhlížejí občané v odpoledním
čase na Nový rok průjezd starých traktorů, motocyklů a ručních samohybů při každoroční Novoroční královské jízdě traktorů jejich obcí. Letos se konala v pořadí již devátá jízda, která
opět nezklamala. Přilákala nejenom dost účastníků, ale zejména návštěvníků, kteří přijíždějí ze
širokého okolí, aby se mohli podívat na leckdy skvostné kousky. Letos třeba na nově zrestaurovanou tovární rikšu ČZ 175 typ 505 Vaška Voharčíka. Mezi účastníky jízdy se objevily staré, ale
i nové tváře, což nás velice těší. Při slavnostním startu se vyskytlo hned několik technických
problémů. Na samotném startu a krátce na to i po trase zůstaly stát tři stroje. Dva z nich se k nám
po cestě ještě přidaly, třetí bohužel ne. Řidiče čekala umrzlá cesta lesem a krásné slunečné počasí na zajeté trase ze Zborova lesem do Ohrazení, odtud do Ohrazeníčka a dokončení kolečka do
Zborova. Cestou stavíme u našich tradičních a hlavně pohostinných přátel a kamarádů. Díky nim
tato Královská jízda dostává své kouzlo. Dříve pánská jízda se stává jízdou rodin s dětmi, kde i
malé děti dostávají na těchto zastávkách sladké odměny. Termín prvního dne nového roku tomu
ještě přidá na kráse. Každý si podává ruku a navzájem si přejí do nového roku, ať se znají nebo
ne. Stává se z toho společenské setkání, bez nějakých formalit a předpisů, hlavní myšlenkou se
stává poselství přátelství a kamarádství. Tato akce by se nestala tím, čím jí dotváří právě tito pohostinní přátelé. Rád bych jménem organizátorů i samotných účastníků poděkoval rodině Padrtů
a Šimků z Ohrazení, hasičům v Ohrazeníčku za jejich dobré, chutné a bohaté občerstvení, které
pro nás vždy připraví. Akci jsme zakončili ve Zborovské Bumbálce. K poslechu a tanci hrála
dechová muzika, hlavní organizátor Fanda Kadleců podával hovězí guláš a na obrazovce televize se pouštěli loňské a předešlé videosestřihy z královských jízd traktorů. Bohužel letos
jsme poprvé stáli minutu ticha, abychom uctili památku našeho kamaráda pana Jiřího Vlka
z Ohrazeníčka, který byl tradičním účastníkem s traktorem RS a v loňském roce náhle zemřel.
Příští rok nás čeká jubilejní 10. ročník královské jízdy traktorů a rádi bychom, aby se nás sešlo co nejvíce, protože ještě v každé okolní vsi je dost starých strojů, které nevyjely. Přijeďte
okusit atmosféru této akce a věřím, že budete uneseni. Jinak mi dovolte, abych Vám za všechny
účastníky a organizátory popřál pokud možno pohodový a klidný rok 2017, aby Vám vše šlo na
první našlápnutí, vaše zdraví klapalo jako dobře seřízený motor a během celého roku jste měli
kliku.
Michal Vazač

leden 2017

Rozsvícení vánočního
stromu v Zalinech

V pátek 2. prosince jsme se sešli na návsi, abychom rozsvítili vánoční strom a zazpívali všechny známé koledy. Pro zahřátí
se z rukou čertic podával punč. Děti dostaly od anděla a čerta nadílku za krásné básničky nebo písničky. Markéta Viktorová

leden 2017
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Další úspěch ledenických softbalistů
Každý rok po skončení sezóny uděluje
Česká softbalová asociace na svém galavečeru
individuální ocenění nejlepším hráčům a trenérům. Za rok 2016 byli nominováni i ledeničtí Žraloci Veronika Pecková a Jana Borovková
v kategoriích nejlepší nadhazovačka a nejlepší
pálkařka. Mezi trenéry byli ve svých kategoriích nominování Hana Korčáková, Aleš Pavel
a Jaroslav Korčák. Veronika Pecková byla nominována již v minulém roce a tehdy získala
rovnou dvě trofeje (nejlepší juniorka a nejlepší
nadhazovačka). Titul nejlepší nadhazovačka
obhájila i v tomto roce. Gratulujeme!

V minulém roce jste si na stránkách Ledenického zpravodaje mohli přečíst rozhovor
s Veronikou Peckovou, letos jsem o něj požádala Jaroslava Korčáka.
Jardo, jak Tvoje cesta v softbalovém světě
začala?
Ta cesta se začala klikatit někdy v roce
1999, kdy byl v Ledenicích založen softbalový klub Žraloci Ledenice.
To už jsi tehdy uvažoval o kariéře trenéra?
To vůbec ne. Tehdy jsem jako jeden ze začínajících členů samozřejmě softbal hrál. Začínali jsme jednodušší variantou softbalu
teebalem. Softbal nás ale začal bavit a my
chtěli hrát častěji a lépe. Přibývali noví hráči a
pro ně bylo zapotřebí nových trenérů. Trénovat děti v Ledenicích jsem začal, když mi bylo
nějakých šestnáct let. Důležité rozhodnutí
jsem ale musel udělat před deseti lety, kdy
jsem jako hráč dostal nabídku z extraligového
klubu. Tehdy jsem se rozhodl, že hraní a trénování se na dobré úrovni skloubit nedá a jako
trenér budu pro klub užitečnější.

Zprávy
z TJ Sokol Ledenice
V neděli 4. 12. 2016 proběhl v ledenické
sokolovně další ročník Turnaje ve stolním
tenise. Tentokrát se zúčastnilo 31 soutěžících a vládla zde skvělá atmosféra. O organizaci se tradičně postaral pan Přemysl
Šesták, za což mu patří velký dík. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další klání
zase za rok:
Zde jsou hlavní výsledky:
Ženy:
1. Pitrová Daniela
2. Straková Marcela
3. Sabó Romana
4. Dudová Alena
5. Herdová Karla

Málokdo asi ví, že v současné době trénuješ
nejen Žraloky, ale především jsi hlavní trenér
české reprezentace juniorů a asistent trenéra
reprezentace mužů. Jaké to je být šéftrenérem?
Velkého úspěchu letos dosáhl i Jaroslav
Korčák, který získal trofej pro nejlepšího trenéra extraligy mužů a juniorů do 22 let. Gratulujeme!

leden 2017

V reprezentaci je to spíše manažerská práce, je to o komunikaci s hráči, ostatními trenéry. Mým úkolem je motivovat celý tým
k dosažení co nejlepších výsledků, koordinovat jednotlivé tréninky apod.
Na různých trenérských postech se v reprezentaci pohybuješ už od roku 2007. Jakých
nejlepších výsledků jsi se svým týmem dosáhl?
Nejvíc si asi cením sedmých míst z mistrovství světa mužů a juniorů v letech 2015 a
2016, tituly mistrů Evropy juniorů z let 2011,
2015 a tituly mistrů Evropy mužů z let 2012,
2014. A u Žraloků prvního místa na mistrovství ČR juniorů v roce 2012 a třetího místa
mužů v extralize v loňském roce.

Děti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pokorný David
Pokorný Tomáš
Farka Stanislav
Hinterhölz Václav
Farka David
Trtílek Tomáš
Duda Marek
Pitra Filip
Hinterhölz Jan
Bicera Milan

Muži:
1. Strouha Miroslav
2. Sabó Julius
3. Farka Stanislav
4. Duda Aleš ml.
Soutěž „kolo poražených“
1. Duda Aleš st.
2. Sabó Ondřej
3. Hronek Jiří
4. Körner Lukáš

Zbývá Ti na Ledenice ještě vůbec čas?
No jistě! Žraloci Ledenice byli, jsou a budou moje srdeční záležitost. I když mám firmu
v Praze, stačí mi k práci vlastně jen počítač, a
tak mohu pracovat odkudkoliv.
Poslední otázka. Co Tě čeká v nejbližší době?
Koncem ledna odlétáme s reprezentací
mužů na Nový Zéland, kde odehrajeme dva
přípravné turnaje na mistrovství světa, které
proběhne v létě na Aljašce.
Jardo, děkuji Ti za rozhovor.
jk

Co to pro Tebe znamenalo?
Naprostou změnu. Místo vlastního trénování jsem začal navštěvovat kurzy pro trenéry,
dělal jsem si licenci a hlavně navazoval kontakty s ostatními zkušenějšími trenéry.

Ing. Jaroslav Korčák, ledenický rodák, 29 let,
svobodný, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu mezinárodního obchodu, pracuje jako jednatel marketingové
agentury.

foto jk
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Jana Křížová a Martin Volf

Volejbal a děti
Od října loňského roku pokračujeme v tréninku s „míčem pod vysokou sítí“. Vzhledem
k velkému věkovému rozsahu dětí jsme se
snažily přizpůsobit i jednotlivé hodiny. Od
15.45 trénují převážně začátečníci a nejmladší
děti, které začínají s míčovými hrami a základy volejbalu. V půl páté přichází na řadu zkušenější žáci a žákyně (9-12 let), kteří tvoří
hlavní základnu pro budoucí turnaje v barevném minivolejbale. Od půl šesté do půl sedmé
nastupují do tréninku nejstarší děvčata (13-18
let), která už hrají klasický šestkový volejbal.
Některé se účastní i tréninku žen. Pravidelně
trénovat chodí cca 30 dětí.

Technický sport
Zní to trochu nepřesvědčivě, ale neukrývá
se za tím nic jiného, než opět zájmové činnosti. V našem státě sice v tomto směru nedochází
k výraznému rozvoji, ale ani k poklesu. V Ledenicích se sem řadí třeba lodní modeláři. Stabilní klub zde nyní za veliké podpory městyse
a podnikatelů existuje již 48 let. O práci a veřejné činnosti jsme toho již dost napsali. Od
jara do podzimu se ukazujeme i na veřejnosti.
Na zimu se vždy však uchýlíme do své dobře
vybavené modelářské dílny a volný čas věnujeme stavbě nových modelů lodí a učíme se
dalším technologiím v práci se dřevem, plasty
a lepidly. To vše chceme ukázat těm, kdo se
přijdou do modelářské dílny na nás podívat
v sobotu 14. ledna 2017. Tento den od 14.00
do 17.00 hodin uspořádáme ODPOLEDNE
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a každý bude moci
nahlédnout do tajů, jak se staví modely lodí.
O to, že to stojí za to, svědčí i současné výsledky, ale hlavně dokonalé vybavení odbornými nástroji např. značky PROXON a práce
s nimi. Budeme se snažit podat i odborný
výklad.
Jste zváni a těšíme se na Vaši účast.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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Veronika Bláhová, Nikola Hartová a Adéla Švaňová
V neděli 4. 12. se v Českých Budějovicích
konal Mikulášský turnaj v barevném minivolejbale. Na zkušenou odjeli Janička Křížová a
Martínek Volf. Děti se zúčastnily „oranžového volejbalu“ (kombinace chytání a odbíjení
na menším hřišti). Na svém vůbec prvním turnaji se umístily na nádherném 6. místě (ze
14 týmů). Tímto děkujeme paní Jitce Volfové,
která jim dělala řidiče i trenéra.
Dále jsme přihlásily družstvo trojic do
okresního přeboru (pořádá STK OVS České
Budějovice), který má čtyři kola a první jsme
odehrály dne 10. 12. v Lišově. Hrál se modrý
volejbal (trojice hrají klasický volejbal na
menším hřišti) a na ten jely sbírat zkušenosti
Verča Bláhová, Adélka Švaňová a Nikča Har-

tová. V kvalifikaci jsme skončily druhé ze tří a
dostaly se do skupiny B (skupina A vítězové
kvalifikace, skupina C poslední z kvalifikace).
Po 1. odehraném kole jsme na pěkném 7. místě (ze 12 týmů). I pro děvčata byl tento turnaj
premiérou a věříme, že stejně dobře se jim povede i v dalších kolech.
Naše velké poděkování patří paní Jaroslavě Švaňové, která nám skvěle vypomáhá
s mladšími dětmi.

Mnoho nejen sportovních úspěchů
v novém roce 2017 přejí
Marcela Straková
a Marika Čouzová
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XVIII. SPOLEČNÝ
REPREZENTAČNÍ
PLES
MĚSTYS LEDENICE A TJ SOKOL
Datum konání: sobota 28. leden
Místo konání:

sokolovna Ledenice

Začátek:
Vstupné:

20 h
200 Kč - místenkový prodej
(v ceně vstupenky občerstvení na stolech)

hraje

SECOND SERVICE BAND

leden 2017

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


18. ledna
Petr Vašinka
kontrabas

člen Listiny mladých


w vystoupení SHARKS CHEERLEADERS LEDENICE
w slosování vstupenek o hlavní cenu večera zlatý přívěsek!
w bohatá tombola

Předprodej místenek bude zahájen v pondělí 9. ledna v Drogerii U Žaludů.
Oslovujeme tímto všechny zájemce z řad ledenických podnikatelů a živnostníků, že mohou na
plesu prezentovat svou firmu prostřednictvím tomboly.
Pokud se svým darem rozhodnete zpestřit plesovou tombolu, můžete dar odevzdat na radnici
v úředních hodinách, nebo zavolat na tel.č. 389 604 755, 606 443 518 a pracovník městyse
u vás dar vyzvedne a předá vám potvrzení o daru. DĚKUJEME

NEKUŘÁCKÝ PLES

Místní knihovna Ledenice
nabízí literární novinky
Pro děti a mládež:
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Jiří Kahoun
Chumelení
Vlastimil Vondruška Fiorella a dům ztracených duší
Tomáš Chvála
Já, JůTuber
Sue Mongredien
Příběhy se šťastným koncem
Jill Hucklesby
Ztracený ježeček
Terry Pratchett
Filuta
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Těšíme se do školy
Moje dopravní prostředky

Pro dospělé čtenáře:
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Jiří Mára
Vladimír Šindelář
Vlastimil Vondruška
Ladislav Zibura
Karel Fořt
Marie Poledňáková
Diana Gabaldon
Jojo Moyesová
Joy Fielding
Helen Fielding
Mary Clark-Higgins

S Jirkou do světa
Kriminální příběhy ze staré Šumavy III.
Nitranská brána smrti
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
Příběhy z poválečné Šumavy
Ten, kdo tě miloval
Vážka v jantaru
Život po tobě
Zmizení Samanthy Shipleyové
Dítě Bridget Jonesové
Celá v bílém

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

leden 2017
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SPORTOVNÍ ROCKOVÝ PLES
SOBOTA 4. 2. 2017 OD 20.00
HRAJE: blues-rocková kapela FONTANELA
Tombola, předtančení, střelba na hokejovou bránu
TJ Slavoj Ledenice
zve širokou veřejnost na příjemnou zábavu!

Zveme vás na 11. ročník

ZIMNÍHO TURNAJE

VE STOLNÍM TENISE
v sále v Zalinech dne 21. 1. 2017 od 10 hodin.
Přihlášky od 9-9.45 h v hasičské klubovně SDH Zaliny.
Kategorie: děti, ženy, muži - zařazení dle hendikepu.

Půlhodinka s kronikářem
Téma: Zápis roku 2016 do kroniky městyse
Kdy: čtvrtek 2. 2. v 18 h
Kde: společenská místnost DPS

HASIČSKÝ
PLES
SOBOTA 21. leden od 20 h
HRAJE S. A. M.
Tombola, předtančení.
Ledeničtí hasiči vás srdečně zvou.
Přijďte se pobavit!

PLESY VE
ZBOROVSKÉ
BUMBÁLCE
Ó Sobota 21. 1.
Ples SDH Ohrazení,
hraje Pohoda Česká
Ó Sobota 4. 2.
Ples TJ Sokol Zborov,
hraje S. A. M.

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz
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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 1010 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25. ledna 2017. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

