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Zdarma

Zapište si do diáře…
Sobota 14. 10.
V. MYSLIVECKÉ HODY
Neděle 15. 10. ve 14 h
DRAKIÁDA
Sobota 21. 10. od 10 h
VÝLOV PAZDERNICKÉHO
RYBNÍKAv Zalinách
Úterý 24. 10. v 17 h
Koncert žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice

V září slavili ledeničtí hasiči výročí 140 let vzniku SDH Ledenice. Přímo v den oslavy převzali
nejmodernější verzi hasičského vozu. Reportáž přijela natočit i Jihočeská televize (vysíláno dne
18.9.). A o tom jak hasiči slavili, si můžete přečíst na str. 6 (foto js)

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 20. září 2017
Rada městyse vzala na vědomí:
 Metodické doporučení Ministerstva vnitra
k organizačně-technickému zabezpečení
funkce pověřence pro ochranu osobních
údajů v podmínkách obcí ze dne 22. 8. 2017.
Rada městyse pověřuje starostu městyse
Ledenice a ředitele příspěvkové organizace
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice předložit Radě
městyse v termínu do 31. října 2017 vhodný
návrh na zřízení funkce pověřence.
Rada městyse schválila:
 pronájem obecní studny – zdroje vody na
parc.č. 252/1 v k. ú. Zborov na dobu určitou
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2027, žadateli firmě
AGROM spol. s r. o., Zborov, k zabezpečení jeho zemědělské činnosti, za smluvní nájemné.
 nabídku p. Michalčáka z Valašského Meziříčí na prodej nábytku vytvořeného F. J.
Kroiherem, který byl vystavován v r. 1930
v Ledenicích na výstavě nábytku. (2 ks skříní s dolní zásuvkou, 1 ks velký psací stůl
s nápisy, 1 ks jídelní stůl, 1 ks lavice, 1 ks
vyřezávaná židle. Na desce psacího stolu je
vyřezaný nápis „Bohemiae regno resurgete“ „Ať Češi v království povstanou F. J.
Kroiher“).

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
ZP-014330042905/001 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 3920/197 a 4656/1
v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce, a. s., pro
stavbu „Příp. STL Ledenice, 5. května č.p.
314“ za jednorázovou smluvní náhradu za
omezení vlastnického práva k pozemkům
ve výši 2 000 Kč bez DPH.
Rada městyse projednala:
 žádost spolku Ledňáček z. s., Ledenice
o snížení plateb za elektrickou energii
v pronajatých prostorách městyse Ledenice,
z důvodu snížení provozu keramické pece
pro výpal keramických výrobků. V r. 2016
byla ukončena činnost keramického kroužku pro dospělé. Rada městyse schválila
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
nebytového prostoru ze dne 7. 5. 2014 s tím,
že v čl. III. odst. 3) budou náklady na provoz keramické pece od roku 2017 stanoveny paušální částkou 100 Kč měsíčně vč.
DPH, s jednorázovou úhradou 1 200 Kč vč.
DPH za příslušný kalendářní rok nejpozději
do 30. listopadu na účet městyse Ledenice.
Ostatní ustanovení uvedené nájemní smlouvy se nemění.
Rada městyse stanovila podmínky:
 pro umisťování reklamních letáků na kamenické a pohřební služby ve vývěsní skříňce

Sobota 28. 10.
TRADIČNÍ VÝLOV
RYBNÍKA PARČÁK
v Ledenicích

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
Čtvrtek 2. 11. od 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Více na str. 18

městyse Ledenice na hřbitově v Ledenicích
takto:
1. umístění reklamních letáků pouze na
kamenické a pohřební služby o max.
velikosti A4 bude do uzamčené vývěsní
skříňky umisťovat na požádání správce
hřbitova.
2. umístění výše uvedených letáků bude
poskytnuto zdarma.
Z XIX. veřejného zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice
ze dne 13. září 2017
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o aktuálních záležitostech
městyse Ledenice a o činnosti Rady městyse Ledenice za období od 12. 7. 2017 do
16. 8. 2017.
 Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí
výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Ledenice – náhradní jímací vrt
HV-5“, které schválila Rada městyse usnesením č. 82 dne 16. 8. 2017. Výběrové řízení provedla firma GPL-INVEST s. r. o.
Č. Budějovice. Jako nejvhodnější nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
425.060,00 Kč bez DPH od firmy Stavební
geologie – geoprůzkum České Budějovice,
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
spol. s r. o., České Budějovice. Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo na tuto zakázku
s vybraným uchazečem.
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Ledenice za období od 1. 1. 2017
do 31. 8. 2017, provedené Krajským úřadem - ekonomickým odborem – oddělením
přezkumu a metodiky hospodaření obcí ve
dnech od 4. 9. 2017 do 6. 9. 2017.
Zastupitelstvo městyse dle ustanovení § 13
odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. přijímá opaření k nápravě chyb a nedostatků
méně závažného charakteru uvedených
v zápise z dílčího přezkoumání.
Zastupitelstvo městyse pověřuje:
 starostu zveřejněním záměru na prodej
části pozemku parc. č. 3920/139 v k. ú. Ledenice (průmyslová zóna) o výměře cca
2
3000–4000 m , vyznačeného na snímku
z mapy v příloze zápisu.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Oprava příjezdové komunikace
a parkoviště za č. p. 70 v Ledenicích“, které pro městys Ledenice provedl Bc. Dan
Hansel, Kájov. Jako nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou 1.459.918,11 Kč bez DPH od firmy
STRABAG a. s. provozní jednotka Soběslav. Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na
tuto zakázku s vybraným uchazečem.
 rozpočtovou změnu č. 7 za období červen
až září 2017 ve znění dle přílohy zápisu.
 vyřazení majetku z inventarizace dle návrhu na vyřazení DDHM a ostatního majetku
ze dne 11. 9. 2017, který je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení č. 289 ze dne 15. 2. 2017 o prodeji
nemovitostí (pozemků) v k. ú. Ledenice
Stavebnímu bytovému družstvu České Budějovice – venkov.
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej nemovitostí v k. ú. Ledenice:
 pozemku parc. č. st. 559 o výměře 321 m2
(zastavěná plocha a nádvoří ) v k. ú. Ledenice, zastavěný budovou čp. 439 za smluvní
cenu těmto žadatelům dle vlastnických podílů:
7594 Stavebnímu bytovému družstvu
České Budějovice – venkov,
755 SJM Kilberger Tomáš
a Kilbergerová Zdeňka,
687 spoluvlastníkům Jiří Gondek
a Jiří Vincik.
 stavebních pozemků parc.č. st. 494, 495,
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 507,
533 zastavěných stavbami 12 garáží o cel2
kové výměře 255 m , za smluvní cenu žadateli Stavebnímu bytovému družstvu České
Budějovice – venkov.

 bezúplatný převod uvedených pozemků
v k. ú. Ledenice, k. ú. Zborov a k. ú. Ohrazení od Státního pozemkového úřadu do
majetku městyse Ledenice.
Celkem 47 pozemků v k. ú. Ledenice, k. ú.
Zborov a k. ú. Ohrazení o celkové výměře
2
9258 m .
 výkup pozemků v k. ú. Ledenice na základě zaměření stavby „Chodník v Ledenicích podél silnice III/14611 a 14613“
geometrickým plánem č. 1468-63/2017 za
smluvní cenu od vlastníků, s kterými byla
v r. 2016 uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě:
Jiřího Krofiky:
2
pozemek parc. č. 1155/3 o výměře 45 m
Ing. Václava Tůmy:
2
pozemek parc. č. 1172/5 o výměře 53 m
Milady Mandové:
2
pozemek parc. č. 1172/4 o výměře 7 m
2
pozemek parc. č. 1176/2 o výměře 74 m
2
pozemek parc. č. 1194/6 o výměře 24 m
Celková výměra
2
vykupovaných pozemků: 207 m
 směnu částí pozemků v k. ú. Ledenice s manželi Romanem a Růženou Dědičovými:
2
část pozemku 4649/3 o výměře 12 m
(ostatní plocha/ostatní komunikace),
oddělená jako pozemek parc. č. 4649/5 ve
vlastnictví městyse Ledenice
2
za část pozemku 1/5 o výměře 4 m
(zahrada) oddělená jako pozemek parc. č.
1/6, na kterém je postavena výklenková
kaplička ve vlastnictví Romana Dědiče
Uvedené části pozemků, které jsou předmětem směny, budou odděleny geometrickým
plánem, který vlastním nákladem zajistí žadatelé o směnu pozemků manželé Roman a
Růžena Dědičovi.
Zastupitelstvo městyse schválilo, že rozdíl
ve výměrách směňovaných pozemků nebude finančně kompenzován.
 směnu pozemků v k. ú. Ledenice, za účelem
projektu „Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře – ČSPH Ledenice“:
– část parc. č. 2716/3, oddělená GP č.
1449-11/2017 nové parc. č. 2716/5 o vý2
měře 220 m ve vlastnictví Josefa Fencla
– za část parc. č. 2203/2 díl „a“ oddělená
2
GP č. 1471-33/2017 o výměře 220 m ve
vlastnictví městyse Ledenice.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej části pozemku v k. ú. Ledenice
v průmyslové zóně část parc. č. 3920/139 tr2
valý travní porost o výměře cca 1100 m
(dle ÚP – zastavitelná plocha – výroba a
skladování), žadateli Lukáši Tomandlovi,
za smluvní cenu.
– uvedená část pozemku, která je předmětem prodeje, bude oddělena geometrickým plánem, který vlastním nákladem
zajistí žadatel o prodej pozemku Lukáš
Tomandl,
– nabyvatel předmětného prodávaného
pozemku se smluvně zaváže, že v termínu do tří let od podpisu kupní smlouvy
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zahájí plánovanou výstavbu truhlářské
provozovny dle projektové dokumentace a pokud nebude tato podmínka dodržena, nabídne uvedený pozemek k zpětnému
prodeji městysu Ledenice za stejnou kupní cenu,
– v kupní smlouvě bude kupující upozorněn, že na předmětném pozemku se nachází vzrostlá zeleň. Nabyvatel pozemku,
při veškeré příští činnosti, bude dodržovat
ustanovení zákona o ochraně přírody a
krajiny.
Část pozemku 3920/139 o výměře cca
2
1100 m je vyznačena na snímku z mapy
v příloze.
 směnu pozemků v k. ú. Zborov, za účelem
projektu „Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko - U Císaře – ČSPH Ledenice“:
– část pozemku parc. č. 2273/18
2
(nové parc. č. 2273/33) o výměře 1266 m
oddělený GP č. 504-26/2017
– část pozemku parc. č. 2273/18
2
(nové parc. č. 2273/34) o výměře 55 m
oddělený GP č. 504-26/2017
ve vlastnictví Jiřího a Marie Vlkových
2
– celk. výměra pozemků 1321m
– za část pozemku parc. č. 2273/21
2
(nové parc. č. 2273/31) o výměře 762 m
oddělený GP č. 504-26/2017
– část pozemku parc.č. 2273/19
2
(nové parc. č. 2273/32) o výměře 559 m
ve vlastnictví městyse Ledenice
2
– celk. výměra pozemků 1321 m
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení zastupitelstva č. 342 ze dne 21. 6.
2017 o směně nemovitostí (pozemků) v k. ú.
Zborov s Pavlem Hronkem.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 směnu pozemků v k. ú. Zborov, k. ú. Ledenice a k. ú. Ohrazení, za účelem projektu
„Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko U Císaře – ČSPH Ledenice“.
Bude uzavřena čtyřstranná směnná smlouva mezi městysem Ledenice, Pavlem
Hronkem, Agro-Hochstaffl s. r. o., Johann Hochstaffl, týkající pozemků v k. ú.
Zborov:
Směňované výměry pozemků:
1. městys Ledenice touto směnou převede
2
Pavlovi Hronkovi celkem 6779 m dostane od soukromých vlastníků celkem
2
6326 m , rozdíl ve výměře směňovaných
2
pozemků 453 m
2. Pavel Hronek touto směnou převede měs2
tysu a Agro-Hochstaffl celkem 6779 m
dostane od městyse Ledenice celkem
2
6779 m , rozdíl ve výměře směňovaných
2
pozemků 0 m
3. Agro-Hochstaffl s. r. o. a Johann Hoch2
staffl převede městysu celkem 5696 m
2
dostane od Pavla Hronka celkem 6149 m ,
rozdíl ve výměrách směňovaných poze2
mků 453 m
Zastupitelstvo městyse se s uvedenými
vlastníky dohodlo a schválilo, že rozdíl ve
výměrách směňovaných pozemků nebude
finančně kompenzován.
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OZNÁMENÍ VOLIČŮM
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v

pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin
Seznam volebních okrsků na území městyse Ledenice
Volební okrsek

místo konání voleb

č. 1 - Ledenice

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

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

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Voličské průkazy: Ode dne vyhlášení voleb mohou voliči požádat o vydání voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat osobně na podatelně Úřadu městyse Ledenice, Náměstí 89, v pracovní době úřadu, nejpozději do 18. října 2017 (středa) do
16.00 hodin. Žádost lze doručit poštou nejpozději do 13. října 2017 (pátek). Tato žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz. Žádost je možné zaslat
i v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Formulář žádosti o vydání voličského průkazu naleznete na webových stránkách www.ledenice.cz (formuláře). Voličský
průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny České republiky budou voličům na
území městyse Ledenice dodány nejpozději do 17. října 2017 (úterý). V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě, může volič požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů Úřad městyse Ledenice a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost a to
pouze ve svém volebním okrsku. O přenosnou volební schránku může volič požádat předem
na Úřadu městyse Ledenice osobně, nebo na telefonním čísle 387 995 357.
Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz
(informační servis – volby). Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách
Českého statistického úřadu www.volby.cz

SPCCH BOROVANY - LEDENICE

V měsíci říjnu oslaví své 70. narozeniny naše dlouholetá členka z Ledenic, paní Alena
Finková. Členové jí přejí hlavně zdraví, pohodu.
Milá Aleno, není přece naší vinou, že nám roky tak rychle plynou.
Měj vždy úsměv na tváři,nemysli přitom na stáří.
¡ Na koupání do Gmündu pojedeme 18. října z Ledenic v 8 hod., dále Borovany, Jílovice.
Uvítáme i nečleny, doprava členové 100 Kč, nečlenové 150 Kč.
¡ V říjnu proběhne týden SPCCH, kde i naše ZO přispěje svými příspěvky a fotkami z akcí.
¡ 9. září se členové ZO zúčastnili jednodenního zájezdu na hrad Zvíkov, zámek Orlík
a zažili hodinovou projížďku lodí po Orlické přehradě. Počasí se vydařilo a spokojeni
jsme se vraceli k večeru domů s pěknými vzpomínkami.
Za ZO SPCCH předsedkyně Jarmila Himlová
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Kam s ním?

Obligátní otázka, ale týká se nemálo maminek. Jde o to, kam s kočárkem, tu do škarpy, tu
mezi auta. Máme krásný chodník k hřbitovu,
který byl třeba, ale bude i nějaký další? Po
chodníku směrem ke staré borovanské cestě
dojdete jen k Votrubům, pak se můžete vydat
po levé straně na nepřehledný horizont sokolovny, kde 50 jede málokdo. Chůze po druhé
straně je pasé i v opačném směru. A Na Oborách? Na chodníku stojí auta, která nemají lidé
kam odstavit a když na něm není auto, je zde
geniálně zapasovaná lampa, díky které stejně
musíte chodník opustit. Nemluvím ani o jeho
stavu. A tak se stává, že mezi dvěma řadami aut se proplétáte s kočárkem a dětmi. Není
to bezpečné ani pro jednoho ze zúčastněných.
Doufám, že chodník v těchto místech je brzy
na řadě, snad mluvím za většinu maminek,
které bydlí v této části obce.
Tereza Kučerová
O vyjádření k této problematice jsme požádali
Jiřího Benedu, starostu městyse.
Na celou lokalitu Na Oborách je právě dokončována projektová dokumentace Rekonstrukce a obnova stávající veřejné a dopravní
infrastruktury (komunikace, kanalizační a vodovodní řad, veřejné osvětlení, chodníky a
parkovací stání). Doufám, že se nám ještě v letošním roce podaří získat stavební povolení.
Náklady na opravy budou zařazeny do rozpočtu městyse Ledenice v roce 2018.
O nevyhovující dopravní situaci v ulici
5. května samozřejmě vím a jsem si vědom, že
zde chodník dlouhodobě chybí. A i když je
obnova a výstavba chodníků jednou z priorit
Zastupitelstva městyse, netrápí Ledenice jen
chybějící chodníky. I přesto bude v příštím
roce zadáno zpracování projektu na výstavbu
chodníku v ul. 5. května směrem od náměstí
k sokolovně, což je nejproblematičtější úsek
této ulice.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
a vlastníkům vozidel
Na základě upozornění Policie ČR OOP
Lišov na zvýšený výskyt dopravních přestupků spočívajících ve špatném parkování v městysi Ledenice a to především na chodníku
nebo veřejné zeleni, žádáme řidiče o ohleduplné parkování svých automobilů na místech
k tomu určených.
Hlídky Policie ČR provádějí nejen kontrolu
měření rychlosti, používání bezpečnostních prvků v automobilech atd., ale řeší i přestupky způsobené špatným parkováním.
redakce LZ
Starosta městyse svolává

XX. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice,
které se koná ve středu

25. října od 18.00 hodin
v sále Kulturního zařízení v Ohrazení
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Diamantová svatba
Dne 14. září oslavili Josef a Božena Jelínkovi diamantovou svatbu, tj. 60 let společného života. Při této příležitosti přivítali
starostu městyse Jiřího Benedu společně
s matrikářkou Zdeňkou Herdovou, kteří jim
poblahopřáli k tomuto krásnému a zároveň
vzácnému výročí.

Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Jiřím Mlsnou z Ledenic,
zemřel dne 2. září ve věku 65 let,
t s paní Ludmilou Petrášovou z Ledenic,
zemřela dne 19. září ve věku 63 let

INFORMACE
O DOPRAVNÍ UZAVÍRCE
BUDĚJOVICKÉ ULICE
V termínu od 12. 10. 2017 – 31. 10. 2017
bude uzavřena Budějovická ulice
z důvodu modernizace silnice II/157
Zhotovitelem stavby je firma STRABAG a. s.,
objednatelem je Správa a údržba silnic České Budějovice

Děkujeme panu starostovi Ledenic,
zástupcům spolků rybářů, myslivců, baráčníků, včelařů, hasičů a všem přátelům
a známým, že přišli dne 7. září doprovodit našeho milovaného pana Jiřího Mlsnu
na jeho poslední cestě.
Rovněž děkujeme za projevy soustrasti a četné květinové dary.
rodina Mlsnova

Služba terénní
zdravotní sestry
Krajský úřad Jihočeského kraje finančně
podpořil náš program terénní zdravotní sestry
pro domy s pečovatelskou službou. Od září se
tak budou moci senioři z Ledenic, Borovan, Jílovic, Olešnice a Trhových Svinů jednou měsíčně potkávat se zdravotní sestřičkou. Ta za
nimi přijede v předem stanovený čas a poradí
jim s tím, co je právě zdravotně nejvíc trápí.
Může jim změřit krevní tlak, aktuální hladinu
cukru a mnohé jiné. Vzhledem k typu služby,
která je preventivní – chce pomoci včas odhalit různá onemocnění, sestra při těchto setkáních neprovádí žádné zdravotnické úkony
(píchání injekcí, převazy apod.).
V Ledenicích bude poprvé ve středu 18. října od 9.45 do 10.45 ve společenské místnosti
v prvním patře domu s pečovatelskou službou.
Návštěvu přímo u seniora doma můžete objednávat na telefonním čísle: 777 62 09 73 anebo
399 499 936 u slečny Ivy Jelínkové.
Preventivní návštěva zdravotní sestry je pro
seniory zdarma.
Těšíme se na Vás
T. Umlaufová

říjen 2017

Rozsah a značení uzavírky včetně objízdné trasy

říjen 2017
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Změny v základní škole
Chtěl bych Vás ve zkratce seznámit s novou strategií vzdělávání v ZŠ a informovat
o probíhajících inovacích v celé škole.

Nejdříve ke změnám ve vzdělávání
Škola musela zareagovat na nový Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tento ústřední dokument byl
rozpracován do školního vzdělávacího programu (ŠVP ZŠ Ledenice). Přípravné a vlastní
práce trvaly celý školní rok 2016/2017, platnost i účinnost nového ŠVP po schválení Radou školy je od 1. 9. 2017.

A co se změnilo?
Nenajdeme předměty jako vlastivěda, přírodověda nebo prvouka. Všechny byly spojeny do jednoho integrovaného bloku s názvem
- člověk a společnost (ČAS). Předmět český
jazyk a literatura byl rozdělen na český jazyk,
literaturu a čtení. Každý předmět bude tedy na
vysvědčení hodnocen samostatně. Nově byly
zavedeny předměty gramotnost (G) a sociální
výchova (SOV).
Gramotnost je komplexní předmět, který
zahrnuje jak správné pochopení a práci s textem zasahující do všech oblastí vzdělávání, tak
praktické seznámení s finanční a ekonomic-

kou oblastí lidského života a jejich následného
využívání v reálných životních situacích.
V letošním roce byla školní inspekcí naše
škola (9. třída) zařazena do vzorku škol, kde se
bude úroveň znalostí v oblasti gramotností
sledovat.
Sociální výchova – toto označení teď znáte
spíše pod pojmem třídnická hodina. Nejedná
se však o tzv. třídnické práce, sociální výchova je klasifikována jako velmi účinný nástroj,
který pomáhá nalézat sociální vztahy jak mezi
žáky a učiteli, tak mezi žáky samotnými.
Na tento předmět je zpracována metodika,
je řádně zapsán a má tedy též svou vlastní klasifikaci.
Dále bych rád upozornil na menší změny
týkající se názvů předmětů.
Rodinná výchova bude nově učena pouze
v 6. a 7. ročníku jako výchova ke zdraví (VKZ),
pracovní činnosti jako člověk a svět práce
(ČSP).
Nové názvosloví předmětů přímo koresponduje se vzdělávacími oblastmi a stává se
tak pružnějším vzhledem k RVP.
Nakonec ještě zmíním propojení ŠVP mateřské a základní školy. Do obou programů
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byly zapracovány body, které umožňují
spolupráci učitelů MŠ a ZŠ. Toto celé se samozřejmě promítne i do výuky předškolních
dětí a žáků prvního ročníku.

Inovace
Ve školním roce 2016/2017 bylo nutné
modernizovat program školní jídelny. Hlavní
část byla odstartována v březnu 2017. Byl to
velký zásah, který se dotkl všech strávníků.
Tady bych chtěl poděkovat všem rodičům, zákonným zástupcům za spolupráci.
V tomtéž školním roce byl řešen problém
s nakládáním s peněžními prostředky za pomůcky a různé akce. Vstoupili jsme do Školního programu pod názvem „Online pokladna“,
kde budou peníze uloženy na podúčtu školy.
Veškerá administrace týkající se rodičů byla
přesunuta a spuštěna v tomto školním roce.
V současné chvíli je zaregistrováno zhruba tři
čtvrtiny rodičů. I tady děkuji za spolupráci.

Mnoho hesel a přístupových údajů?
Ve finále bude moci rodič propojit pokladnu, Bakaláře i jídelnu a pohybovat se tak velmi jednoduše na jedno přihlášení. Ve Školním
programu (pokladna) to lze již nyní.

Připravujeme
Dalším připravovaným krokem je facebookový profil školy, který bude brzy spuštěn.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

Zprávy z TJ Sokol Ledenice
V pátek 22. září zahájili u památníku Jana Žižky z Trocnova sokolové z Ledenic a Olešnice štafetu k nadcházejícímu Všesokolskému sletu,
který se bude konat v příštím roce.
Štafetu přivezly členky oddílu softballu z Trocnova do Ledenic,
kde byla předána členkám oddílu roztleskávaček a ty ji dopravily do
Zalin. V Zalinách byla štafeta předána TJ Sokol Lišov. Postupně se do
konce října dostane štafeta přes jednotlivé tělocvičné jednoty v ČR až
do cíle - na Strahovský stadion do Prahy.
HK

KDE ZASAHOVALI LEDENIČTÍ HASIČI
¢ 9. 9. Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu

DĚKUJI touto cestou všem zaměstnancům údržby městyse Ledenice za jejich péči o veřejnou zeleň v okolí ledenického kostela. Trávník je pravidelně vysečený, spadané listí vyfoukané. Za údržbu živého plotu děkuji zahradnické firmě pana Křešničky.
J. M.
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Když je sboru
140 let
Když je sboru 140 let, není mnoho dalších
v republice, které by se mohly pyšnit tím, že
by byly starší. Dobu historickou i tu současnou
spojuje základní myšlenka. Hasiči pomáhají
při neštěstích a pohromách všeho druhu, také
však tvoří a starají se o kulturní dění v obci
a tím i o šíření pospolitosti. Vzhledem k různým náladám a měnícím se postojům ve společnosti v určitých časových údobích, je to
úkol leckdy dosti složitý.

Když je sboru 140 let,
musí se to náležitě oslavit…
Přípravy
Vše odstartovalo v září 2016, když při výborové schůzi nám náš hasičský starosta řekl,
že už je třeba začít s přípravami na nadcházející výročí, které jsme měli oslavit 2. září 2017.
Bylo odsouhlaseno vytvoření tzv. malého přípravného výboru, který měl za úkol předložit
plán a zabezpečení celé akce. Nejdříve se
výbor scházel jednou za měsíc, ke konci po
čtrnácti dnech a před samotným finišem dle
potřeby. Z nejzajímavějších událostí příprav
uvedu akci s fotkami. To bylo, když jsme sezvali pamětníky a u sesbíraných fotek (za jejichž zapůjčení všem srdečně děkujeme), jsme
dávali tváře a události do souvislostí. Velkou
část příprav zabralo zpracování historie až po
současnost. Vznikla z toho brožura, do které
text zpracoval PhDr. Jiří Cukr a grafickou podobu vtělil Michal Jiráček, těmto dvěma pánům také patří náš velký dík.
Souběžně s řízením oslav postupoval i projekt pořízení nové cisterny. Ledenice byly zařazeny do skupiny obcí, které mohly žádat právě
na novou cisternu s dosud nevídanou podporou
a to 85 % z EU a 5 % od státu. Shodou okolností
termín dodání připadl na 31. 8. 2017, což k naší
velké radosti přesně korespondovalo s již dávno stanoveným termínem oslav. Ale ani zde to
nebylo jednoduché a hrálo se o čas. Stalo se tak,
že cisterna přijela 2. 9. v devět hodin ráno! Od
devíti do dvanácti probíhala přejímka a základní seznámení, aby v půl jedné už zase všichni
byli připraveni na odstartování oslav. (video
s cisternou na: http://www.jihoceskatelevize.cz
/archiv/zpravy/797.html)

Křest nové cisterny

Slavnostní nástup

Připnutí stuhy na prapor

Projevy

říjen 2017

říjen 2017
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Zásahová jednotka

Ukázka hašení

Vlastní oslava – 2. 9. 2017
Úvodní vystoupení, projevy, křest a řazení
k slavnostnímu průvodu, to vše bylo naplánováno uskutečnit na horním náměstí v jednu hodinu odpoledne. Přišli diváci, zástupci spolků
a organizací, baráčníci, podpořili i kamarádi
hasiči z Ohrazení, Ohrazeníčka, Zalin, Zborova ale i z Borovan, Vrcova a Libína. Pozvání
přijali i osobnosti jako pan starosta městyse
Ledenice Jiří Beneda, zástupce SH ČMS pan
Alois Pazdera, starosta KSH Jihočeského kraje
pan Mgr. Jiří Žižka, zástupkyně HZS Jihočeského kraje por. Mgr. Monika Kocinová a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR JUDr. Vojtěch Filip.
V rámci projevů osobností byly připnuty
nové pamětní stuhy na náš schraňovaný historický prapor. Pak bylo představeno nové zásahové vozidlo, které laskavě pokřtil duchovní
P. Andrzej Urbisz.
Další vstup měla skupina historického šermu Fedrfechtýři, jejichž vystoupení celkově
uvolnilo napětí a navodilo příjemnou atmosféru. Efektní výstřel z kanónu definitivně
odstartoval průběh oslav. Nezbývalo než zavelet a seřadit se do průvodu. Všichni jsme se
odebrali nejdříve k uctění památky u památníku padlých a následně k sokolovně, kde byl
připraven další program. Zde kromě muziky,
jídla a pití bylo možno shlédnout ukázky mladých cvičenek oddílu Sharks Cheerleaders Ledenice, kynologů, Tanečního klubu Blueberry
České Budějovice, místní zásahové jednotky i

Průvod
příslušníků HZS. Představena byla i nová
přenosná požární stříkačka pořízená z dotace
poskytnuté Nadací ČEZ. Co dokáže stroj, ale i
„obsluha“, předvedli kluci ze soutěžního družstva při ukázce nácviku požárního útoku.
A protože počasí nebylo úplně ideální
a vlastně byl už podvečerní čas, našli všichni
útočiště v nově zrekonstruované sokolovně
pěkně s hudbou k tanci a poslechu a samozřejmě i občerstvením. Na pódiu vystoupil Dechový orchestr Temelín, který večer vystřídala
country skupina Frmol.
Na závěr můžeme říci, že se oslava vydařila. Svůj podíl na tom mají všichni ti, kteří se
podíleli na přípravě, i ti, kteří se přišli podívat
a podpořit naše konání. Díky za podporu všem
sponzorům (Truhlářství Fencl Ledenice; Beton Hronek Ohrazeníčko; Hasičská vzájemná
pojišťovna České Budějovice; Ledenický nábytek, výrobní družstvo Ledenice; Super levná PC – Slach CZ s. r. o. Ledenice; Hospůdka
Na hřišti Ledenice; Radek Šustr – domácí
potřeby a květiny, Ledenice; PLAXTON s. r. o.
- Richard Vágner, České Budějovice, Epigon A – Tůma Václav, Ledenice) a zástupcům městyse Ledenice za finanční podporu a
poskytnuté zázemí.
Mgr. Vladislav Šesták, jednatel SDH Ledenice

Publikace

Historie a současnost
SDH Ledenice
je v prodeji v Místní knihovně
v Ledenicích, v Drogerii U Žaludů
a v Želežářství U Šustrů
Cena 50 Kč
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LEDENICKÉ BRAMBOROVÁNÍ
Oficiální třetí ročník Ledenického bramborování máme za sebou. Ve skutečnosti bylo letošní
bramborování již čtvrté v pořadí, protože úplně poprvé v roce 2011 to byl nultý zkušební ročník.
Naštěstí se sobotní počasí (23. 9.) po deštivém a chladném týdnu umoudřilo a chvílemi dokonce svítilo sluníčko. A tak kolem třetí hodiny odpoledne bylo na náměstí opravdu živo. Letos
se zúčastnilo šest soutěžních týmů a musím říci, že do přípravy soutěžní cmundy všichni dali
mnoho. Některé týmy zkoušely péct cmundu nanečisto, některé vymýšlely, jaké přísady budou
nejlepší, někdo připravil osvědčený rodinný recept, další přijely vybavené originálními kostýmy. Premiéru na bramborování měly letos tři týmy. Pozvání přijal přespolní tým hasičů z Radostic - Romana Havlová, Adéla Jechová a Zbyněk Jech, nově se u pánví předvedli také Tereza
Koblasová, Nikola Žahourová a Josef Janovský, a posledním týmem, který soutěžil poprvé, byl
rodinný tým Jana a Jan Votrubovi.
Dále na svá místa u pánví a obraceček nastoupili již zkušení cmundaři. Zborovské kovbojky
nazvané Zbrambůrky (Ivana Vazačová, Lucie Juhasová, Lucie Sedláková, Kateřina Braunfuchs),
matadoři soutěže ledeničtí hasiči Radek Frejlach, Jan Jelínek a Matouš Janovský a samozřejmě
lonští vítězové ve složení Ivana a Milan Peckovi, Stanislav Bláha a Jiří Volf. I když se to na první
pohled nezdálo, boj o vítězství byl nelítostný J. Vítězně z něj nakonec vyšly Zbrambůrky a zasloužená odměna, jak jinak než pytel brambor, tak putovala do Zborova. GRATULUJEME!
Soutěž o nejlepší ledenickou cmundu doplňovala bluesgrassová kapela NEFRIT, své umění
předváděl kuchař a rautový specialista Michal Dosek, o děti se staraly dvě animátorky, nad hlavy
návštěvníků se tyčily dvě velké nafukovací skluzavky, kouzelnické a ohňové vystoupení předvedl fakír Petr Braun, o hladové a žíznivé se postarali ledeničtí hasiči a členky svazu zdravotně
postižených Borovany-Ledenice.
Jak celé náměstí vonělo cmundou, vám asi těžko popíšeme, ale jak náměstí žilo, si můžete
prohlédnout na fotografiích.
jk (foto Richard Hůrka, jk)

Jak je již zvykem, společně celou akci zahájili
moderátor Jaroslav Vlášek se starostou městyse Jiřím Benedou

Kouzelník a fakír Petr Braun nejdříve kouzlil
s bramborami a při druhém vystoupení šlehal
plameny na všechny strany

Rautový specialista a kuchař Michal Dosek vaSoutěžní týmy při vyhlášení výsledků
řil a pekl. Co jiného než bramborové speciality

Vítězný tým zborovských Zbrambůrek

Takhle to vypadalo před soutěžním stanem, když se ochutnávalo
a hodnotilo

říjen 2017
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V Slepičích horách bylo počasí, že by psa nevyhnal
V sobotu 16. září se uskutečnil již sedmý
výlet s průvodcem Milanem Koželuhem. Tentokrát jsme se v počtu téměř čtyřiceti účastníků vypravili do Slepičích hor. Naplánovaná
trasa o délce 19 km patřila k těm náročnějším
a její obtížnost ještě zvýšilo špatné počasí.
I když jsme z Ledenic odjížděli za sucha, zanedlouho začalo mžít a toto vlhké počasí přešlo v trvalý déšť. A tak jsme putovali tři hodiny
cestou necestou z kopce i do kopce v pláštěnkách. Ze slibovaných vyhlídek na vrcholy Novohradských hor a prý i Alp, tentokrát nebylo
vůbec nic. Celou krajinu pokryly nízké mraky
a mlha. Podzimní vlezavé vlhko bylo tentokrát
všudypřítomné. Ale i tak jsme zvládli ujít celou
trasu bez zkrácení. Vyrazili jsme z Benešova
nad Černou, přes Svatého Víta a Dluhoště, vyšplhali jsme na Vysokého jezdce (to ještě nepršelo a místo je to úchvatné), přes Velké a
Pusté Skaliny, Daleké Popelice až na vrchol
Kohouta. Na Vysoký kámen (Slepici) jsme se
prodrali ostružiním, pokochali se krásnými
kamennými sochami a přes Předlesí jsme se
vrátili zpět do Benešova.
jk

Místní knihovna Ledenice

nabízí čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:

Jacqueline Wilsonová
Jim Davis
Sadie Chesterfield
Tim Haliday
Colin McCarthy

Mraveneček na cestách
Policejní křeček a zámecký zloděj
Příběhy o zvířátkách s poučením
Lumpík zachraňuje
Čertice Andělka
Stella a noční skřítkové
– Zoubkové zlodějky
Družička k pronájmu
Garfield a zlý čaroděj
Já, padouch 3
Plazi a obojživelníci
Plazi

Pro dospělé čtenáře:
Ladislav Beran
E. a J. Houserovi
Eva Ava Šranková
Tomáš Sterneck
Melita Denková
Otomar Dvořák
Jiří Hanibal
Ota Bouzek
Elizabeth Haran
Joy Fieldingová
Ken Follett

Hříšní lidé města Písku
Zlo jako alibi
Život v hříchu
Smrt budějovického hejtmana
Poslední láska Václava II.
Meč pro královnu
Severská rapsodie
Pytláci od plavebních kanálů
Místo na slunci
V pavučině vztahů
Sněžná slepota

Stanislava Neschová
Daniela Krolupperová
Jitka Saniová
O.K. Grezlová
Alan MacDonald
Sam Hay

To nejlepší z Novohradských hor
Jiří Cukr
Novohradské hory na pomezí Jihočeského kraje,
Dolních Rakous a Horních Rakous představují
vyhledávanou oblast pro milovníky turistiky
všeho druhu. Výčet atraktivit, na které tady lze
narazit, je rozsáhlý. Tento stručný průvodce
představuje prostřednictvím krátkých textů a fotografií nejvýznamnější památky a zajímavosti Novohradska na české i rakouské straně.

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Týden knihoven 2. až 6. října 2017
Tentokráte věnovaný především práci knihoven s předškolními
dětmi a jejich rodinami. Zaměříme se na podporu čtenářství – práci
knihoven s dětmi předškolní věku a jejich rodiči.
¡ V rámci této akce pořádá Místní knihovna Ledenice Setkání
s nejmenšími čtenáři. Sejdeme se ve čtvrtek 5. října v 16 hod.
¡ Registrace nových čtenářů zdarma.
¡ Vyhlašujeme upomínkovou amnestii.
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LETECKÉ SNÍMKY LEDENIC A OSAD

Ledenice

LETECKÉ SNÍMKY LEDENIC A OSAD
V květnu letošního roku proběhlo po čtrnácti letech letecké
snímkování Ledenic a přilehlých osad.
V roce 2003 měli občané možnost snímky si zakoupit. Tato
akce se setkala s velkým ohlasem, a proto městys Ledenice nabízí
k zakoupení nové letecké snímky pořízené na jaře letošního roku.
Objednat si a prohlédnout fotografie, můžete
v Místní knihovně Ledenice.

K dispozici jsou celkové fotografie

Ledenic, Zborova, Zalin, Ohrazení,
Ohrazeníčka a Růžova
Velikost fotografie 41,5 x 30 cm, zalaminováno.
Cena fotografií je 200 Kč

Zaliny

Zborov

Ohrazení

říjen 2017
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Konec prázdnin
v Ohrazení
Máme za sebou krásné rozloučení s prázdninami a to pohádkovou cestu Ohrazením. Připravovali jsme se na ní dlouho a všichni jsme
si ji řádně užili. Děti přivítali vojáci, víly,
Robin Hood, vodník, princezna Koloběžka 1.,
Bořek stavitel, lesní skřítek, Křemílek, ježibaba z perníkové chaloupky a nakonec Meluzína s Ohnivcem. U každé pohádkové bytosti
děti čekal nějaký zapeklitý úkol a dobrůtka s
nějakým dárečkem. A za splnění všech úkolů
ještě nanuk a medaile. Přijeli nás potěšit také
holky s koníkama a to se dětem i dospělým
velice líbilo. Moc Kristýnce a Marušce děkujeme za poskytnutí krásného zážitku pro děti.
Také děkujeme našemu hodnému hostinskému za pomoc a za hodnotný dar pro děti, který
věnoval spolu s Karlem.
Samozřejmě děkujeme i všem, kteří se
zúčastnili a pomohli.
Libuše Holubová

Ohlédnutí za létem
Akce pořádané Svazem žen ve Zborově se každoročně opakují. A ani
letošní léto nebylo jiné. V červenci jsme přivítali na zborovské pouti léto
a zpestřili jej o jarmark. Mezi nabízené zboží patřila pouťová srdce napečená členkami naší organizace. Stánky byly ovoněné nejen perníčky, ale i
levandulovými kytičkami a vůní palačinek.
V srpnu byla pro děti jistě nezapomenutelná cesta do říše bludiček.
O Svatojánské noci se po setmění vydaly najít opravdovou luční vílu a její
tajuplný poklad v podobě sladkostí. Cesta byla strašidelná, ale nalezení
pokladu, jistě stálo za to. Loučení s létem bylo pro naše nejmenší zpestřeno opékáním buřtů a i tentokrát za hojné účasti nejen dětí, ale i dospělých.
Také bych touto cestou chtěla pogratulovat našim děvčatům a poděkovat jim za vzornou reprezentaci našeho svazu při Ledenickém bramborování. Děvčata v kostýmech kovbojů porazila 5 družstev a dovezla do
Zborova první místo v boji o nejlepší bramborák. Na tuto soutěž přijela
fandit veliká fanouškovská základna ze Zborova a tímto jistě pomohla
děvčatům k vítězství.
Děkujeme městysu Ledenice za finanční podporu, místnímu sboru
dobrovolných hasičů a všem, kteří nám fandí a pomáhají.
Za Svaz žen Iva Vazačová

Ohrazeníčko

Růžov

Loučení s létem ve Zborově
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN
V SOKOLOVNĚ 2017-2018
PONDĚLÍ
7.55 - 15.15

škola

15.30 - 17.00

fotbal

malé děti

Štěch

17.00 - 18.30

softball

žáci

Trtílek

18.30 - 21.00

roztleskávačky

Pokorná

21.00 - 22.00

hasiči

Janovský

ÚTERÝ
7.55 - 15.15

škola

15.30 - 17.00

fotbal

žáci

17.00 - 18.30

teeball

malé děti

18.30 - 20.00

hasiči

20.00 - 22.00

odbíjená

Salák

Taneční kroužek ROSE
Jestli máš ráda tanec a baví tě tancovat,
tak hledáme právě tebe
Taneční kroužek ROSE zahajuje novou sezónu pro rok
2017/2018. Přijít mohou všechny slečny od 8 let (od 3. třídy). Tancujeme jednu až dvě taneční sestavy, se kterými pak vystupujeme na
řadě plesů. Tančíme převážně moderní tance (street dance, pop,
rock´n´roll, ale i třeba základy latinsko-amerického jivu).
Scházíme se jednou týdně na tréninku v sále U Králů od
16.30 do 18.00 h. Jestli máš zájem, tak přijď na první schůzku
10. 10. v 16.30 a dále každé úterý v sále U Králů.
Protože naše motto zní „Tančíme pro radost“
Přijď mezi nás i ty!
Jana Škorničková ml.

Ižof
Janovský

muži

říjen 2017

Kučera

STŘEDA
7.55 - 15.15

škola

15.15 - 16.30

badminton

16.30 - 18.00

softball

žáci

Trtílek

18.00 - 19.30

softball

kadeti

Borovková

19.30 - 22.00

odbíjená

ženy

Čouzová

Votrubová

ČTVRTEK

TJ Sokol Ledenice zve na pravidelné

CVIČENÍ ŽEN
(kalanetika, aerobic, rehabilitační cvičení)

každé úterý v sále U Králů od 19 do 20 h
Cvičitelky: Ing. Iveta Šimková, Jana Votrubová

Jak na suchu, tak i na vodě

7.55 - 16.00

škola

16.00 - 18.30

odbíjená

18.30 - 20.00

odbíjená

muži

Kučera

20.00 - 22.00

fotbal A

muži

Vitoušek

Straková

PÁTEK
7.55 - 15.15

škola

15.30 - 16.30

teeball

malé děti

Ižof

16.30 - 18.30

softball

kadeti

Korčáková

o18.30-20.30

softball

muži

Korčák

20.30 - 22.00

florbal Zborov

muži

Vazač

SOBOTA
9.00 - 15.30

roztleskávačky

Pokorná

15.30 - 16.30

badminton

16.30 - 18.00

odbíjená

18.00 - 20.00

fotbal Zborov

Vazač

20.00 - 22.00

florbal

Volf

Saska
ženy

Čouzová

NEDĚLE
9.00 - 10.30

teeball

malé děti

10.30 - 12.00

softball

nadhoz

Trtílek

12.00 - 13.30

roztleskávačky

13.30 - 15.30

fotbal

Joudové

Králík

15.30 - 17.30

fotbal

Joudové

Tichý

17.30 - 19.00

softball

ženy

Pavel

19.00 - 21.00

badminton

dospělí

Koblasová

Korčák
Pokorná

KERAMICKÝ KROUŽEK
PRO DĚTI
v loutkárně (v klubovně pod radnicí)

Začínáme v úterý 3. října ve 14.30 hod.
Cena: 60 Kč/lekce
Vede: keramička Hana Štarková
Kroužek je vhodný pro děti od 6 let

Soutěžní sezóna s ubývajícím denním světlem a teplotami pomalu
končí i lodním modelářům. Máme za sebou účast na MS s pěkným výsledkem, pět seriálových soutěží o titul Mistra ČR, který jsme obhajovali, a na poslední soutěži v Jinolicích se nám to povedlo. Mistrem ČR
se stal náš Karel Fyrbach a nutno podotknout, že z 26 účastníků z celé
ČR stáli na bedně všichni tři modeláři z Ledenic. První Karel Fyrbach,
druhý Dominik Juhasz a třetí Vít Fyrbach.
V neděli 17. září jsme uspořádali na rybníce Lazna v Ledenicích
naši vlastní soutěž „Ledenická 50“ a to již 48. ročník. Zde se soutěží
o živou posvícenskou husu a titul Piráta roku. Účastní se jí modeláři junioři i senioři z celé ČR. Nutno podotknout, že počasí nám opravdu
přálo a celá soutěž se velice vydařila. První místo a posvícenskou husu
vyhrál Tomáš Pokorný z Ledenic a pirátem roku se stal Karel Fyrbach,
taktéž z našeho klubu. Po několika letech konečně vše zůstalo u nás.
Pro každého účastníka byla připravena pěkná odměna. Veliké množství
lákavých cen se sešlo díky pochopení našich příznivců. Jmenovat nyní
všechny sponzory této naší soutěže by zabralo nejméně čtvrtinu stránky
Ledenického zpravodaje a tak touto cestou jim všem moc děkujeme.
Také děkujeme za spolupráci rybářům a za finanční podporu městysi
Ledenice.
Dobré výsledky jsou dosahovány již při stavbě jednotlivých modelů
v dílně, díky dokonalému technickému vybavení, a to se poté odráží
i v soutěžních výsledcích na vodě.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz
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16. ročník Dětské olympiády
Modrou oblohu, sucho a tropická vedra z předchozích ročníků letos
vystřídaly černé mraky, chlad a déšť. Změna počasí se pravděpodobně
podepsala i pod lehce nižší účastí závodníků. Přesto se ale letošní
olympiády zúčastnilo celkem 93 soutěžících dětí a přibližně stejný počet dospělých v rolích fanoušků, trenérů, masérů a motivátorů.
TJ SLAVOJ již pošestnácté uspořádal dětskou olympiádu – možnost pro všechny předškoláky a školou povinné děti aktivně si zasportovat. A to, že to s našimi dětmi ještě není tak zlé, že to nejsou jen
peciválové sedící u počítače a bušící do klávesnic a klikající na tlačítka
myší, dokazuje nejen vysoká účast, ale i vynikající výkony, kterých
kluci a holky dosahovali. Dole pod textem je tabulka s nejlepšími v celkovém pořadí ve víceboji. Tady se ale navíc můžete podívat na některé
opravdu skvělé výkony v jednotlivých disciplínách:
Basketbal – hod na koš „za tři body“: Milan Bicera (8. třída) – 6 z 10
Hod gumákem: Markéta Melmerová (6. třída) – 14,6 metru
Skok daleký: Tomáš Sedlák (1. třída) – 289 cm
Za uspořádání olympiády bych chtěl poděkovat všem členům Slavoje, kteří organizačně olympiádu zajišťovali, a sponzorům, díky nimž
si mohly všechny děti odnést malou upomínku na olympiádu, „sblajznout“ pikadora a ti nejlepší převzít medaile a pěkné sportovní ceny.
Letošní olympiádu sponzorsky podpořili městys Ledenice, Česká
unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi, Marius Pedersen, Finesa
a Cemix. Děkujeme!
Kromě člověčích sportovních výkonů jsme letos mohli vidět i ukázku úžasných psích dovedností. Michaela Dvořáková z Musher klubu
JCC se svým čtyřnohým kamarádem Nerem nám předvedli sestavu plnou psích triků a báječné souhry, kdy oba dva působili jako jeden tým.
A k tomu všemu jako bonus si mohl každý pejska pohladit a udělat
krásnou fotku.
Snad nebýt toho, že nás při závěrečném vyhlašování vítězů zkrápěl
déšť, bylo to vše dokonalé. Ale berme to jako kapky štěstí a naděje do
příštího roku, kdy se pro všechny děti, které nejsou líné na krok, opět
chystá další, tentokráte už 17. ročník dětské olympiády. Zapište si do
kalendářů – neděle 9. 9. 2018.
Těšíme se na vás! Sledujte nás také na www.tjslavojledenice.cz.
Sportu zdar!
Slavoj Ledenice
Výsledky 16. ročníku Dětské olympiády v Ledenicích
(10. 9. 2017):
Hoši
Předškoláci
1. Homer Matyáš
2. Liška Jan
3. Juhas Tomáš
4. Pejša Lukáš
5. Petráš Jan
1.–2. třída
1. Štěch Ondra
2. McKeon Sebastian
3. Sedlák Tomáš
4. Průka František
5. Musil Karel
3.–4. třída
1. Kohout Josef
2. Kubín Jáchym
3. Beneš David
4. Papoušek Matěj
5. Fencl Tomáš
5.–6. třída
1. Capl Kryštof
2. Kučera Tomáš
3. Jindra Michal
4. Benedikt Karel
5. Herda Vilém
7.–9. třída
1. Jindra Adam
2. Kopecký Filip
3. Kopecký Vítek
4. Bicera Milan

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.

Pařízková Monika
Míková Markéta
Čechová Marcela
Kohoutová Madlenka
Slachová Barča

1.
2.
3.
4.
5.

Homerová Justýna
Melmerová Elena
Slavětínská Agáta
Čermáková Kateřina
Švaňová Nikola

1.
2.
3.
4.
5.

Hloušková Denisa
Papoušková Markéta
Řimnáčová Lucie
Míková Magdalena
Vitoušková Gábina

1.
2.
3.
4.

Melmerová Markéta
Uhlířová Eliška
Jarůšková Berenika
Kohoutová Maruška

1.
2.
3.
4.
5.

Bláhová Veronika
Skříšovská Petra
Švaňová Adéla
Chadimová Lina
Šindelářová Adéla

POSVÍCENSKÉ HRÁTKY
důchodců v Borovanech
Letos se posvícenské hrátky uskuteční v pátek 13. října – tedy těsně před posvícením, které připadá na 14. října proto, že 14.10.1464
byla posvěcena stavba zdejšího kostela. Na tradiční posvícenské koláče zvou seniory ženy z Vincenckého společenství do kulturního domu
od 15 hodin. Koláče a další občerstvení pro vás připraví Vincencké
společenství zdarma, nápoje si však účastníci budou muset zaplatit
formou padesátikorunového vstupného, za které dostanou poukázku
na jeden teplý nápoj (kávu nebo čaj) a jeden studený (pivo nebo nealkoholický nápoj). K poslechu a tanci zahraje známá kapela Hájovanka, předtím předvedou děti něco ze svého umění. Jsou zváni také
senioři z Ledenic, takže se na hrátkách můžete potkat se známými
i odtud. Doprava z borovanských osad (a zpět) bude zajištěna s odjezdy z autobusových zastávek ve 14.40 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu a na setkání s vámi.
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Volejbalový turnaj o pohár starosty městyse Ledenice
Dne 2. 9. 2017 uspořádal volejbalový oddíl Slavoj Ledenice Volejbalový turnaj o pohár starosty městyse Ledenice. Sraz byl v 10.00 hodin na hřišti a přes nepříznivou předpověď počasí se
sešlo celkem dvacet hráčů, z toho 6 žen a 14 mužů. Než se nalosovala čtyři smíšená družstva,
vykouklo chvílemi sluníčko. Ovšem při zahájení hry začalo drobně mrholit. Nás to ovšem neodradilo a hrálo se s chutí dál. Všichni podávali neskutečné výkony, mladí hráči vynikali rychlostí,
starší ročníky ukázaly výdrž a zkušenosti. Po vyhlášení výsledků se všichni sešli v Hospůdce
Na hřišti na občerstvení.
Děkujeme starostovi městyse Ledenice za ceny pro vítěze.
TJ Slavoj Ledenice

Vítězové turnaje

Letní softballové a roztleskávací soustředění na Hluboké nad Vltavou
Již po deváté jsme v krásném sportovním
areálu na Hluboké uspořádali společné sportovní soustředění oddílů softballu a roztleskávaček z Ledenic.
V letošním roce se soustředění zúčastnilo
95 dětí a 15 dospělých. Je velice náročné vše
zorganizovat tak, aby byl sportovní program
vyvážený, aby všichni udělali pokrok a vše
bylo navíc zábavné, a také po sportovní stránce aby soustředění splnilo svůj účel. Každý
den jsme absolvovali čtyři tréninkové jednotky a každý večer byl připraven společný
program. Počasí nám vyšlo až na poslední
den, kdy už byli stejně všichni unaveni. Myslím, že letošní soustředění bylo jistě jedno
z nejlepších, zejména díky skvěle vybavenému sportovnímu areálu, kam se rádi vracíme.
Nezbývá než dodat – tak zase za rok –
ahoooj
HK
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Léto v softballovém areálu
Prázdniny se nenávratně staly minulostí, a tak jen několik vzpomínek na léto v krásném softballovém areálu.

Během prázdnin jsme uspořádali následující akce:
¡ dva týdenní Přívesnické tábory pro ledenické děti – první
s pirátskou tématikou, téma druhého byla Cesta kolem světa
¡ dva týdenní softballové kempy (první do 10 let a druhý nad 10 let)
¡ dva rodičovské slowpitchové večery
¡ pět čtvrtků jsme uspořádali pro ledenické občany večery
deskových her
¡ soustředění juniorské reprezentace ČR
(nocleh rekreační areál Adamec)
Jak vidíte, v našem areálu bylo přes léto rušno. Jsme rádi, že máme
skvělé zázemí pro naši činnost a máme také co nabídnout všem ledenickým občanům.
Věříme, že i nadále budete navštěvovat Žraločí zátoku, ať jako hráči či fanoušci nebo přijdete na nějakou z našich akcí, které pro vás pořádáme.
HK
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Program rozvoje venkova
Na konci letošního roku, respektive začátkem roku 2018 budou mít nejen podnikatelé opět
možnost zažádat si o dotaci na rozvoj svých aktivit. Projekty mohou být zaměřeny např. na pořízení strojů, technologií, vybavení provozoven, stavební obnovu i nákup nemovitosti či užitkového vozu. MAS plánuje opětovné vyhlášení těchto Fichí:
Název Fiche

Vazba Fiche na článek
Nařízení EP a Rady (EU)
č. 1305/2013

Alokace (Kč)
pro 3. výzvu PRV

Bezplatné energetické
poradenství

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1.,
písmeno a)

2.600 000,-

F2

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1.,
písmeno b)

Navštivte dne 12. října od 18 hod.
v Divadelním sále v Ledenicích

729 000,-

F3

Investice do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizace a uvádění na trh

Článek 26

1.000.000.-

F4

Investice do nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b)

7.212 000,-

Číslo
Fiche

Fiche

Způsobilé výdaje

F1
Zemědělci

stavby, stroje, technologie pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou produkci; peletárny;
nákup nemovitosti

F2
Místní
produkce

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků; výstavba, modernizace a rekonstrukce budov; investice
související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod; investice vedoucí ke zvyšování
a monitorování kvality produktů; investice související s uváděním vlastních produktů na
trh včetně marketingu; pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2; investice do zařízení
na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu; nákup nemovitosti

F3
Lesnické
technologie
a produkty

stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů , lesních
cest, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost,mobilní stroje pro sortimentaci
a pořez dříví a nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

F4
Podnikatelé

stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře ; či malokapacitního pořízení
strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup
zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti
s projektem; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné
zeleně); nákup nemovitosti

Předpokládáme, že příjem žádostí o dotaci bude probíhat v lednu. Je však nutné, aby každý
žadatel byl registrován v portálu farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare
-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html).
V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, své záměry však můžete konzultovat již nyní. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Bližší informace naleznete na stránkách http://mas.sdruzeniruze.cz/prv/ds-3963/p1=7515,
nebo nás kontaktujte na tel.: 608 608 334 (Magdalena Chytrová – administrátor PRV).
Věříme, že i díky Vám půjdou dané prostředky přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba.

Adventní Vídeň
jednodenní výlet

Termín: neděle 10. prosinec
Zastávky autobusu:

z Borovan přes Ledenice, Mar. náměstí Č. Budějovice
směr Nové Hrady a odtud odjezd do Vídně.

Program výletu:

okruh centrem města – parlament, nová radnice,
Burgtheater, minoritský kostel, Svatoštěpánský chrám,
Korutanská třída, Habsburská hrobka, Hofburg.
Moderní architektura Friedensreicha Hundertwassera.
Volně si vychutnejte atmosféru adventních trhů a návštěvu
kulturních programů v Nové radnici.
Cena 490 Kč do Vídně a zpět,
včetně pojištění a služeb průvodce.

Zájemci se mohou informovat na tel.
I. Vazačová 604 636 428, L. Vojčová 776 814 028
V. Weisfeit 724 507 004

„Den energetického
poradenství“
Od odborníků na stavebnictví, vytápění
a úspory energií se můžete dozvědět mnohé o stavbě, rekonstrukci, zateplení domů,
tepelných ztrátách budov, způsobech vytápění, tepelných čerpadlech, fotovoltaice,
solárních kolektorech, vyúčtování energií,
povinných energetických průkazech domů,
bytů a podnikatelských objektů i o možnosti využití obnovitelných zdrojů energie
dle lokálních podmínek. Odborní poradci
Energy Centre České Budějovice (ECČB)
vám také poskytnou přehled o aktualitách v dotačních programech „Nová zelená úsporám“ a „Kotlíková dotace“ a bude
prostor i pro individuální dotazy.
Poradenské středisko Energy Centre
České Budějovice nabízí široké veřejnosti,
městům a obcím i podnikatelům především
poradenskou činnost zaměřenou na úspory
energií. Poradenství, které je poskytováno
emailem, telefonicky a po předchozím objednání i osobně v prostorách Energy Centre České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II. 87/25, je bezplatné a nezávislé.
Bližší informace získá každý zájemce
na internetových stránkách www.eccb.cz,
na telefonu 387 312 580 nebo na
eccb@eccb.cz. Bezplatná linka pro
telefonické dotazy a dohodnutí
termínu konzultace: 800 38 38 38.

Slavnosti plodů
MAS Sdružení Růže pro vás připravila již druhou exkurzi zaměřenou na
ovocnářství. A protože akce je podpořena z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika, pozveme tentokráte rakouské partnery k nám. V Borovanech společně projdeme s odborníkem na staré odrůdy panem Šáchou
z Nových Hradů naučnou stezku ovocných stromů v klášterní zahradě,
ochutnáme místní mošt, v Ostrolovském Újezdě ochutnáme ovocnou medovinu manželů Rubášových (ta bude na místě i ke koupi) a pak pojedeme na
Slavnosti plodů a ovocnářský jarmark do Krtel u Malovic. Tato tradiční
ovocnářská akce bude určitě jako obvykle plná vůní ovoce a nejrůznějších
ovocných dobrot. Součástí slavností je i soutěž i Nejlepší ovocnou dobrotu,
Nejlepší slivovici a Nejlepší jablko. Na místě budou i odborníci v bylinkové
poradně, včelařské poradně a sadařské poradně.

Exkurze se uskuteční 21. října
Sraz je na náměstí v Borovanech na parkovišti vedle hotelu ALF v 8.30,
návrat kolem páté hodiny. Poplatek za exkurzi včetně oběda 250 Kč.
Zájemci, hlaste se elektronicky na guthova@cb.gin.cz,
nebo telefonicky 724 643 050.
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Výstava ovoce – jablka, podzim a především tradice školy
Každým rokem v říjnu (letos 13. 10. – 17. 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 osmnáctým.
A v čem spatřuje význam školy v současnosti pan ředitel Ing. Břetislav Kábele?
„Naše škola nabízí ke studiu jedinečné obory v rámci Jihočeského
kraje i republiky. Velkou předností je také možnost uplatnění absolventů v praxi – po našich absolventech je z řad podniků velká poptávka. Také proto je studentům nabízena možnost celé řady praxí
dle oborů, a to také přímo ve velkém areálu školy s nejmodernějším
vybavením. Naši studenti mají také další možnosti studia na vysokých školách zaměřených obdobným směrem. Předností je také stálý
pedagogický sbor.“
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, 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. Návštěvní-

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

ci 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.

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
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INFORMACE LEDENICKÝCH RYBÁŘŮ
Členská schůze MO ČRS Ledenice
Sál U Králů – pátek 13. 10. v 18.00 h

Podzimní výlovy
sobota 21. 10.
od 7.00 h – Slavíček, Dolní hradský, Horní hradský
sobota 28. 10.
od 7:00 h – Švánů, Parčáček
od 9.00 – tradiční výlov rybníka Parčák, občerstvení, hudba, prodej ryb,...

říjen 2017

KULTURNÍ
PŘEHLED
Ó V. MYSLIVECKÉ HODY
Sobota 14. 10.
Začátek v 19 h kulturní dům U Králů
Program:
- k poslechu a tanci živá hudba
- myslivecká tombola,
- speciality myslivecké gastronomie.
Vstupné 350 Kč, předprodej vstupenek
od 1. 9. v Cukrárně u Fabiánů Ledenice,
Náměstí 207
Přijďte se dobře najíst, napít, popovídat
a zatančit.
Ó DRAKIÁDA
Neděle 15. 10. ve 14 h
Sportovní areál Ledenice
Po skončení soutěže opékání špekáčků.
Při nepříznivém počasí se akce nekoná.
Náhradní termín bude včas zveřejněn.
Ó Pozvánka na 21. ročník
VÝLOVU PAZDERNICKÉHO
RYBNÍKA v Zalinách
Sobota 21. 10. od 10 h
Prodej ryb od 11 h
Po celý den dechová hudba a občerstvení
Ó Koncert žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Úterý 24. října, začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Ó TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKA
PARČÁK v Ledenicích
Sobota 28. 10.
Po celý den občerstvení, prodej ryb, hudba.

Připravujeme na listopad
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Téma: Zdravotní péče v Ledenicích
Kdy: čtvrtek 2. listopadu od 18 hod.
Kde: společenský sál DPS
Ó PŘEDNÁŠKA - PROJEKCE
FOTOGRAFIÍ
MILAN KOŽELUH
- Se svatými Novohradskými horami
Čtvrtek 9. listopad od 18 h
Ó Strunkovický ochotnický spolek
TRUCHLÍCÍ POZŮSTALÍ
Černá komedie na motivy divadelní hry
Branislava Nušiče.
Pátek 24. 11. od 18 h

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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