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Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 11. října 2017
Rada městyse projednala předložené
návrhy smluv:
1. Smlouvy o právu provést stavbu na vybudování minipivovaru a pražírny kávy v budově čp. 68, Náměstí, Ledenice
2. Smlouvy o nájmu nemovitých věcí na pronájem objektu čp. 68, Náměstí, Ledenice,
za účelem provozu minipivovaru a pražírny kávy
Rada městyse přijala k návrhu Smlouvy
o nájmu tyto pozměňovací návrhy:
– upravit předmět nájmu
(bez přilehlých pozemků),
– do smlouvy doplnit oboustranné
předkupní právo za tržní cenu,
– dobu pronájmu upravit podle výše
rozpočtu na stavební část projektu,
– do smlouvy doplnit zákaz pronájmu
třetí osobě,
– do výpovědních podmínek doplnit
ukončení smlouvy o nájmu v případě
zániku podnikatelského subjektu
(nájemce),

– do smlouvy uvést podmínku
pronajímatele o nepřerušení provozu
ze strany nájemce na dobu delší než
6 měsíců.
Rada městyse pověřuje starostu konzultovat shora uvedené návrhy smluv s právním
zástupcem městyse Ledenice a poté je předložit ke schválení příslušným orgánům
městyse.
Rada městyse schválila:
 záměr starosty městyse, že kulturní akce
pro veřejnost „rockový hudební festival“
se uskuteční pod záštitou starosty městyse,
v sále U Králů v Ledenicích, dne 4. 11. 2017
(sobota). Za tuto akci nebude spolupořadatel Karel Pašek hradit městysu Ledenice
platby předepsané platným ceníkem Rady
městyse Ledenice.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci žadatelce Alžbetě Holubové v sobotu 11. 11.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci žadatelce Marii Princlové
v pátek 1. 12.

Kalendář Ledenice 1278-2018
V příštím roce oslaví městys Ledenice 740 let
od první písemné zmínky o jeho existenci
Pro občany připravujeme na rok 2018 několik programů, které budou
oslavovat vznik Ledenic, uctí kulaté výročí vzniku Československého
státu, připomenou několik důležitých událostí v historii Ledenic, ale také
společenské akce, na kterých se občané mohou setkat a pobavit se.
O všem Vás budeme informovat především v Ledenickém zpravodaji.

Cena kalendáře je:150 Kč
Zakoupit ho můžete
v Drogerii U Žaludů
a v Místní knihovně
v Ledenicích.

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE

Jako první počin
k nadcházejícímu výročí
vydal městys Ledenice
stolní kalendář, který
připravil PhDr. Jiří Cukr
a ve kterém najdete mnoho
zajímavých informací
z historie Ledenic.
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Zapište si do diáře…
BESEDA V CYKLU GENIUS LOCI
NOVOHRADSKÝCH HOR
Se svatými Novohradskými horami
Čtvrtek 9. 11.
PROMÍTÁNÍ POHÁDEK
KLASICKOU PROMÍTAČKOU
NA PLÁTNO
Neděle 12. 11. od 16 h,
Zborovská Bumbálka
PUTOVÁNÍ ZA SVĚTÝLKEM
Sobota 18. 11. od 18 h
MARTINSKÁ ZÁBAVA
Sobota 18. 11., Zborovská Bumbálka
DĚTSKÝ PYŽAMOVÝ PLES
Sobota 25. 11. od 15.30 h
PODZIMNÍ KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Čtvrtek 30. 11. od 17 h
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU VE ZBOROVĚ
Neděle 3. 12. od 18 h
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Čtvrtek 7. 12. od 18 h
Více informaci uvnitř LZ
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Výsledky volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Obec: Ledenice

Okrsek: 1 – Ledenice (pokračování)

Okrsky

Voliči
Vydané Volební
v seznamu obálky účast v %

Odevzdané Platné
obálky
hlasy

%
platných
hlasů

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

61

6,36

8

Komunistická str.Čech a Moravy

98

10,22

4

1 947

1 250

99,44

9

Strana zelených

9

0,93

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

7

0,73

1 251

64,25

Strana

1 243
Platné hlasy

12

Strana svobodných občanů

24

2,50

v%

13

Blok proti islam.-Obran.domova

3

0,31

153

12,30

14

Občanská demokratická aliance

0

0,00

4

0,32

15

Česká pirátská strana

104

10,85

1

0,08

19

Referendum o Evropské unii

2

0,20

Česká str.sociálně demokrat.

77

6,19

20

TOP 09

41

4,27

6

Radostné Česko

3

0,24

21

ANO 2011

238

24,84

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

79

6,35

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

8

Komunistická str.Čech a Moravy

122

9,81

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

0,10

9

Strana zelených

15

1,20

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

68

7,09

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

12

0,96

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

12

Strana svobodných občanů

30

2,41

26

REALISTÉ

9

0,93

13

Blok proti islam.-Obran.domova

3

0,24

27

SPORTOVCI

4

0,41

14

Občanská demokratická aliance

0

0,00

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

4

0,41

15

Česká pirátská strana

125

10,05

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

102

10,64

19

Referendum o Evropské unii

2

0,16

30

Strana Práv Občanů

0

0,00

20

TOP 09

54

4,34

21

ANO 2011

307

24,69

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

2

0,16

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

97

7,80

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

26

REALISTÉ

11

0,88

Strana

27

SPORTOVCI

4

0,32

č.

název

celkem

v%

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

6

0,48

1

Občanská demokratická strana

15

15,00

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

135

10,86

2

Řád národa - Vlastenecká unie

0

0,00

30

Strana Práv Občanů

1

0,08

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

4

Česká str.sociálně demokrat.

1

1,00

6

Radostné Česko

2

2,00

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4

4,00

8

Komunistická str.Čech a Moravy

16

16,00

9

Strana zelených

3

3,00

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

2

2,00

12

Strana svobodných občanů

1

1,00

č.

název

celkem

1

Občanská demokratická strana

2

Řád národa - Vlastenecká unie

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

4

Okrsek: 1 – Ledenice
Voliči
v seznamu
1 536

Vydané
obálky
966

Volební
účast v %
62,89

Odevzdané Platné
obálky
hlasy
965

Strana

958

%
platných
hlasů
99,27

Platné hlasy

Okrsek: 2 – Zborov
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané Platné
obálky
hlasy

%
platných
hlasů

158

100

63,29

100

100,00

100
Platné hlasy

č.

název

celkem

v%

13

Blok proti islam.-Obran.domova

0

0,00

1

Občanská demokratická strana

118

12,31

14

Občanská demokratická aliance

0

0,00

2

Řád národa - Vlastenecká unie

1

0,10

15

Česká pirátská strana

8

8,00

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

1

0,10

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

4

Česká str.sociálně demokrat.

62

6,47

20

TOP 09

4

4,00

6

Radostné Česko

1

0,10

21

ANO 2011

31

31,00
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Okrsek: 2 – Zborov (pokračování)

3

Okrsek: 4 - Zaliny (pokračování)

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

0

0,00

4

Česká str.sociálně demokrat.

9

13,43

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

4,00

6

Radostné Česko

0

0,00

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

6

8,95

26

REALISTÉ

0

0,00

8

Komunistická str.Čech a Moravy

2

2,98

27

SPORTOVCI

0

0,00

9

Strana zelených

1

1,49

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

2

2,98

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

8

8,00

12

Strana svobodných občanů

1

1,49

30

Strana Práv Občanů

1

1,00

13

Blok proti islam.-Obran.domova

0

0,00

14

Občanská demokratická aliance

0

0,00

15

Česká pirátská strana

5

7,46

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

20

TOP 09

3

4,47

21

ANO 2011

14

20,89

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

Okrsek: 3 - Ohrazení
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané Platné
obálky
hlasy

%
platných
hlasů

169

118

69,82

118

100,00

Strana

118
Platné hlasy

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

0

0,00

č.

název

celkem

v%

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

4,47

1

Občanská demokratická strana

16

13,55

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

2

Řád národa - Vlastenecká unie

2

1,69

26

REALISTÉ

0

0,00

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

27

SPORTOVCI

0

0,00

4

Česká str.sociálně demokrat.

5

4,23

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

6

Radostné Česko

0

0,00

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

16

23,88

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8

6,77

30

Strana Práv Občanů

0

0,00

8

Komunistická str.Čech a Moravy

6

5,08

9

Strana zelených

2

1,69

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

1

0,84

12

Strana svobodných občanů

4

3,38

13

Blok proti islam.-Obran.domova

0

0,00

14

Občanská demokratická aliance

0

0,00

15

Česká pirátská strana

8

6,77

Zvolení poslanci za Jihočeský kraj
Kandidátní listina

Přednostní
hlasy

Kandidát

Pořadí

č.

název

poř.
příjmení, jméno, tituly
č.

24

KDU-ČSL

1

Bartošek Jan Ing.

45

1 900

11,18 1

ODS

2

Bauer Jan Ing.

48

2 442

6,38

věk abs.

v%

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

1

2

20

TOP 09

6

5,08

8

KSČM

1

Filip Vojtěch JUDr.

62

4 691

15,94 1

Piráti

1

Kolářík Lukáš

33

1 152

3,47

1

21

ANO 2011

24

20,33

15

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

21

ANO

2

54

2 149

2,36

2

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

0,84

Kubíček Roman Ing.
Ph.D.

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

22

18,64

21

ANO

5

Kubík Jan Ing.

38

1 354

1,48

5

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

21

ANO

1

Maxová Radka Ing.

48

4 539

4,98

1

26

REALISTÉ

2

1,69

29

SPD

1

Rozner Miloslav

40

642

2,06

1

27

SPORTOVCI

0

0,00

21

ANO

4

Tureček Karel Ing.

46

1 291

1,41

4

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

2

1,69

20

TOP 09

2

Vácha František prof.
RNDr. Ph.D.

51

1 567

9,37

1

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

9

7,62

4

ČSSD

1

Veselý Ondřej JUDr.

41

1 347

5,84

1

30

Strana Práv Občanů

0

0,00

21

ANO

3

Vojtěch Adam Mgr.

31

1 862

2,04

3

1

ODS

1

Zahradník Jan RNDr.

68

5 579

14,59 1

Okrsek: 4 - Zaliny
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané Platné
obálky
hlasy

%
platných
hlasů

84

67

79,76

67

100,00

Strana

67
Platné hlasy

č.

název

celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

4

5,97

2

Řád národa - Vlastenecká unie

1

1,49

ilustrační foto
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ZE ŠKOLY

Mezinárodní
jazykové zkoušky
V loňském školním roce se někteří žáci
naší školy připravovali na složení zkoušek
Cambridge English Test - a to dětských
YLE-Flyers (sedmáci) a dospěláckých KET
(osmáci). V květnu a červnu zkoušky úspěšně
složili a v září při slavnostním předávání obdrželi certifikáty. Pochvala a obdiv patří zejména L. Erhartovi, A. Jindrovi a K. Sedleckému,
kteří se bodově dostali až na úroveň B1, kterou
mívají maturity na SOŠ. Hoši ze sedmičky
M. Bicera, T. Horký, F. Kopecký, V. Salák a
V. Voharčík si vedli též výborně a požadovanou nejvyšší úroveň YLE zkoušek A2 zvládli.
Škoda, že jsem z časových a organizačních
důvodů pro ně letos nemohla otevřít kurz na
KET – snad příští rok.
V tomto školním roce poběží již třetí přípravný kurz na YLE zkoušky a je na něj přihlášeno 8 sedmáků a 1 osmák. Přejme jim,
ať ve svém úsilí nepolevují a v létě jsou
u zkoušek úspěšní stejně jako jejich předchůdci. Mgr. Podepřelová z Britského centra vždy všechny účastníky zkoušek chválí
a vyzdvihuje jejich snahu, píli a odvahu.
Lonští absolventi se při jejích slovech
usmívali, neboť věděli, stejně jako já, že
žádná nadměrná práce to nebyla, chtělo to
jen odhodlání a ctižádost. Výuka angličtina
na naší škole je totiž koncipována tak, že
2/3 žáků sedmé, osmé či deváté třídy by
měly tyto zkoušky pouze s minimální speciální přípravou na testové úlohy udělat.
Proč tomu tak není? Kde je háček? To by se
museli pánové a dámy pravidelně připravovat na běžnou výuku, být více aktivní a
hlavně využívat veškerý svůj rozumový potenciál, který od rodičů či pána boha dostali. Lenost a pohodlnost je v dnešním světě
mladých zřejmě cool. Ti, co se mohou pochlubit jazykovými certifikáty, mají nejen
výhodu znalostí a dovedností s cizím jazykem spojených, ale i možnost získání bodů
navíc při přijímacím řízení na střední školu.
Dnes jsou tato osvědčení většinou škol přijímána a žáci si je mohou zapsat na přihlášky. Proto bych chtěla oslovit zbývající –
váhající žáky, aby zburcovali své síly, překonali svou slabou vůli, více si věřili a přidali se k těm, pro které angličtina není
žádný strašák.
Mgr. J. Dastichová
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O adaptaci žáka na školní režim
Vstup do 1. třídy, do nového školního prostředí, je pro dítě a rodinu důležitý krok v jejich
životě. Přináší mnoho změn. Školák poznává
jiné prostředí, nové lidi a sžívá se s novými rolemi. Přibydou mu téměř každodenně nové
povinnosti doma i ve škole. Konfrontuje se
o přestávce se staršími spolužáky, osamostatňuje se v šatně, ve třídě, v jídelně, v družině,
setkává se s dospělými odlišných povolání.
S těmito změnami se rodina vyrovnává různým způsobem. Mezi pozitivními rysy těchto
změn se občas objeví i negativní stránka
obtížnosti adaptace.
Nejdůležitější je v tomto náročném období
MOTIVACE. Ta má být pro dítě pouze optimistická, kladná a povzbudivá. Postarejme se
všichni o to, aby se dítě na školu těšilo, abychom si všimli každého malému krůčku vpřed,
drobného úspěchu a pokroku v čemkoliv.

Každý človíček dosahuje v 1. třídě jiného
stupně zralosti, a proto je třeba vnímat dítě individuálně. Už J. A. Komenský užíval pojem
školní zralost. Ve výchově dítěte má Komenský tři hlavní cíle: poznat svět a sebe, ovládnout sebe, povznést se k Bohu. Současník
Matějček přinesl tuto definici školní zralosti:
,,Schopnost dítěte dostát nárokům školního
vzdělávacího procesu, a to nárokům kladeným na jeho organismus (hlavně na nervový
systém), nárokům intelektovým, citovým a
společenským.“ (1994)
Kompetentní pozorovatelé připravenosti ke vstupu do školního prostředí jsou rozhodně učitelky v MŠ (také pedagogové
v pedagogicko-psychologické poradně). Pro
dobré výsledky je nutná spolupráce všech:
rodičů, učitelů v MŠ i v ZŠ, pedagogů v pe-

dagog.-psych. centru a dalších potřebných odborníků.
V Ledenicích ke spolupráci přispíváme na
jaře setkáním učitelek budoucích prvňáčků
s učitelkami v MŠ s tématem ,,JAK SE NÁM
JEVÍ“, následnými konzultacemi v říjnu na
téma ,,ADAPTACE“ a také umožněním navštívit základní školu našim předškolákům a
zúčastnit se vyučování.
Žáčkovi se vstupem do školy zcela změní
svět: musí se podřídit skupině se zaměstnáním, zvládat emoce dobré i zlé, dávat stranou
vlastní zájmy, naučit se čekat nebo prožívat
neúspěch. Aby měsíc září byl pro něho obdobím těšení se a dobou radosti z úspěchu, je
potřeba mnoho trpělivosti a pochopení plné
lásky. Přejeme jim, ať se daří po celý první
rok.
Alena Pařízková, uč. 1. ročníku

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čas jak voda rychle plyne, podzim už je tady, ráno studí brady. Ani jsme se nenadáli a dva
měsíce nového školního roku jsou pryč. Děti si už pomalu zvykly na nové povinnosti, nové kamarády ve třídě, nové paní učitelky. Slzičky už se objeví jen sporadicky. Učíme se spolu vycházet, hrát si, učit se, pracovat. Je to přece jen jiné než doma, kde je máma, táta, babička, bráška,
sestřička.
Paní kuchařky nám výtahem posílají dobré jídlo a pití, o pořádek a čistotu se starají paní Jana
a Martina a pan školník umí všechno spravit. Paní učitelky se snaží stále něco nového a
zajímavého vymýšlet.
Pracujeme s pohádkami, už jsme zvládli „Budku“ a „Červenou Karkulku“. Absolvovali jsme už první divadelní představení, hlavně mladší
děti si zvykají na neznámou situaci, kterou s rodiči nezažily.
Nejenom děti mají nové povinnosti. Se schválenou povinnou školní
docházkou rodiče mají své děti v případě nepřítomnosti řádně omluvit.
Zvykají si na to všichni rodiče dětí, docházejících do naší mateřské školy. K tomu odhlašují elektronicky také stravu, a dokonce už nám funguje
i pokladna k placení divadel a ostatních akcí školy.

Oslava narozenin u Pejsků

Co nás čeká v nejbližší době?
– V listopadu se vyfotografujeme na Vánoce, budeme mít další
divadelní představení.
– Nadále nám budou číst děti ze 4. třídy ZŠ před spaním;
jde jim to výborně.
– Budeme se připravovat na čerty, Mikuláše a budeme se těšit
na Vánoce.
za kolektiv dětí a učitelek MŠ Vlasta Plchová Jak Ježci vařili šípkový čaj

Čekání na oběd – třída Koťátek

Třída Sluníček na procházce podzimní přírodou
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Pavlem Kroupou z Ledenic,
zemřel dne 13. října ve věku 33 let,
t s paní Terezií Kadlečkovou z Ledenic,
zemřela dne 16. října ve věku 88 let,
t s paní Helenou Jiráčkovou z Ledenic,
zemřela dne 25. října
ve věku nedožitých 80 let.

Děkujeme všem, kteří se dne 23. 10.
přišli rozloučit s paní Terezií Kadlečkovou na její poslední cestě.
Upřímné poděkování i páteru Maxmiliánu Koutskému a ledenickému pěveckému sboru za církevní rozloučení.
Za projevenou soustrast a květinové
dary děkuje
zarmoucená rodina

listopad 2017

ZO SPCCH BOROVANY-LEDENICE
¡ Jako každoročně i letos máte možnost navštívit naši adventní výstavu společnou s MŠ,
ZŠ a družinami v Ledenicích U Králů. Bude probíhat 5.- 6. 12.
Těšíme se na posezení s vámi při harmonice, kávě či čaji s dobrým pečivem.
¡ Na příští rok připravujeme pobyty v Chorvatsku a Podhajské.
Bližší info po novém roce.
¡ Vykoupat do Gmündu si zajedeme 13. prosince.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně

Děkujeme všem přátelům, známým,
sousedům a kamarádům, kteří přišli dne
20. října doprovodit našeho milovaného
pana Pavla Kroupu na jeho poslední cestě.
Rovněž děkujeme za upřímné projevy
soustrasti a květinové dary.
zarmoucená rodina

Děkujeme za projevenou soustrast i
květinové dary všem, kteří se dne 18. října zúčastnili posledního rozloučení s panem Janem Volfem z Třebotovic.
zarmoucená rodina

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
Ó 5. 10.

Technická pomoc
– větev na vozovce
Ó 23. 10. Požár v objektu
zemědělské výroby
– Jedovary

Místní knihovna Ledenice
nabízí svým čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:

Přednáška - projekce 200 fotografií - beseda v cyklu

GENIUS LOCI
NOVOHRADSKÝCH HOR
SE SVATÝMI
NOVOHRADSKÝMI HORAMI
Kostely jsou často jen stavbami beze jména a historie.
Neznáme ani osudy svatých, kterým jsou zasvěceny
D. Dvořiště, Rychnov u N. Hradů a nad Malší, Malonty, Klení, Cetviny.
Jiljí, Ondřej, Bartoloměj, Vavřinec, Šebestián.
Pravda o vzniku legendy o sv. Janu Nepomuckém.
Přednáší Milan Koželuh autor publikací o Novohradských horách.
Divadelní sál Ledenice

Čtvrtek 9. listopad od 18 h
Vstupné dobrovolné

Katarína Kerekesová Mimi a Líza
Kiera Cassová
První, Elita
Lucie Lomová
Anča a Pepík 3
Michaela Fišarová A-Ž půjdeš do školy
Martina Drijverová Duchové na mé lodi
Ivona Březinová
Řvi potichu, brácho
Svatopluk Hrnčíř
Karavana bratranců
Petr Chvojka, Stanislav Havelka
Olda a Polda, Olda a Polda zase spolu
Ivana Peroutková
Ukradená cukřenka
Martin Vopěnka
O duši a dívce
Zdeněk Svěrák
Buřtík a Špejlička – Cesta do Žatce
Daniela Krolupperová
Jak Bubáček potkal Bubáka
Ivona Březinová
Deník vodnice Puškvory

Pro dospělé čtenáře:
František Niedl
Návrat mistra
Marcela Mlynářová Rozcouraná duše
Alena Morštajnová Hana
Hana Marie Körnerová
Pán hor I.
kolektiv autorů
Vánoční zázraky
Jaroslava Černá
Královna Žofie a Václav IV.
Alena Jakoubková
Ideální manžel z nebe nespadne
Josef Fousek
Zkrátka bez pozlátka
Karel Fořt
Příběhy z poválečné Šumavy 2
Jan Novák
Zátopek
Michelle Adams
Ta druhá
David Lagercrantz
Muž, který hledal svůj stín
Sandra Brown
Pomsta
James Patterson
Jen pro zvané
Anne Jacobs
Panský dům
Bianca Bellová
Jezero
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PODZIM v osadách

Dlabání dýní
ve Zborově
V neděli 15. října jsme se ve 14 h všichni
sešli ve Zborově u hospůdky, děti i dospělí.
Počasí bylo opravdové babí letní a každý kdo
přišel, se jistě nenudil. Ti věkově mladší se
chopili nožíků a kudliček a pilně vyřezávaly
obličeje do oranžových dýní. Tváře z nich
byly hrůzostrašné i veselé a především udělaly
všem radost. V podvečer si vydlabané dýně
rozsvítil svíčkou snad úplně každý. K dobré
náladě přispěl jistě Vašík Voharčík, který celou akci doprovázel zpěvem a hrou na klávesy. Ani břicha všech zúčastněných nezůstala
prázdná, díky děvčatům z místního spolku
Svazu žen. Z brambor, které vyhrály na Ledenickém Bramborování, pekly výtečné cmundy
a snědlo se vše, co děvčata připravila.
Děkujeme městysu Ledenice za finanční
podporu, místnímu spolku dobrovolných hasičů a panu Voharčíkovi za zapůjčení grilu.
Za Svaz žen Ivana Vazačová

Zalinské dýňování

Ve středu 27. září jsme přivítali podzim
dlabáním a vyřezáváním dýní. Starší děti vyřezávaly své vypěstované dýně a vytvářely na
nich originální dýňové obličeje. Mladším dětem s radostí pomáhali rodiče a tak vznikla
opravdu mistrovská díla. Po úpravě velkých
dýní si děti malovaly dýně na trička nebo zdo-

bily malé okrasné dýničky. Nechybělo ani
pestré malování na obličeje. Dýně jsme vystavili na dětském hřišti a po setmění si v nich
děti zapálily svíčky. Děti dostaly za odměnu
nejen sladké balíčky, ale i pozvání na dýňové
hody, při kterých mohly ochutnat vynikající
dobroty.
Markéta Viktorová
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Přes oceán do Žraločí zátoky
V minulé sezóně posílili softbalový tým
mužů dva hráči argentinské reprezentace a naopak ledeničtí softbalisté Jiří Korčák a Veronika Pecková hostovali v týmech Nového
Zélandu. A tehdy se zrodilo nové přátelství Jiřího Korčáka se Stuartem Reynoldsem (24 let),
hráčem klubu Howick Softball Club Auckland. Stuart přijal pozvání ledenických
softbalistů a po skončení sezóny na Novém
Zélandu přicestoval na téměř půl roku do České republiky, kde se stal posilou Žraloků.
O tom, jak se mu Čechách žilo a sportovalo, jsme si povídali krátce před skončením
jeho pobytu.
Stuarte, pocházíš z Aucklandu, největšího
města Nového Zélandu, jak jsi vnímal rozdíl
velkoměsto-venkov?
Auckland je sice velkoměsto, ale úplně
jiné, než znám z Evropy. U nás nejsou žádné paneláky a sídliště, navíc
pocházím z předměstí a vyrůstal jsem na farmě, takže na venkov jsem
zvyklý i z domova.
A co mentalita obyvatel, ani ta se neliší?
Liší a moc se mi ta česká líbí. U nás se lidé nestýkají a nepřátelí tak,
jako u vás. Velmi mile mě překvapilo, že kdykoliv jsem opustil sportovní areál, vždy jsem potkal někoho, kdo mě pozdravil a prohodil se
mnou pár slov. Líbí se mi, jak se lidé domluví a jdou si jen tak zahrát
fotbal, nohejbal, tenis apod. Pak si sednou a chvilku si popovídají. Tohle u nás není, sotva znám sousedy.
U nás je známo, že softbalisté jsou jedna velká rodina, ani tohle
nefunguje?
Musím říci, že v softbalu je to hodně podobné. Velmi často jsou klubech zapojeny celé rodiny, nejen hráči.
Loňští hosté z Argentiny trávili volný čas mezi zápasy a tréninky i
brigádami, aby si na pobyt u nás vydělali, jak je to s tebou?
U nás je trochu jiný vzdělávací systém než v Evropě. Střední školu
jsem ukončil v 17 letech, ve 20 letech jsem získal titul Bc. a od té doby
pracuji ve stavebnictví. Doma vlastním stavební firmu, a tak jsem si
mohl pobyt v ČR financovat sám. Dokonce mi zbyl čas i na cestování
po Evropě. Navštívil jsem Prahu, Hlubokou nad Vltavou, Českých
Krumlov, ale například i Berlín a Paříž.
Neměl jsi obavu opustit na půl roku fungující firmu?
To, že pojedu do ČR, jsem věděl s předstihem, a tak jsem mohl dokončit stavby, které byly v realizaci, ale další jsem nepřipravoval. Poslední měsíc mého pobytu v ČR již pracuji na nových projektech a až se
vrátím domů, bude firma zase fungovat a stavět domy.
Jsi tady u nás úplně sám, nechybí Ti domov?
O Aucklandu se říká, že je v něm více plachetnic a lodí než lidí. Takže ano, stýská se mi po lodi, moři a po našem jídle. I když vaše kuchyně
je dobrá, u nás jíme hlavně hovězí a jehněčí. Nejvíc mi asi chybí naše
tradiční jídlo hangi*.
Když už jsme u jídla, žádné sis u nás neoblíbil?
Spíš než jídlo, jsem si oblíbil pivo, to vaše je asi nejlepší na světě.
No a podobné je to i s dívkami, akorát ty rozdíly jsou ještě větší.
A teď zpátky k softbalu. Povídej o sobě.
Já se softbalem začínal v pěti letech. U nás je softbal národní sport a
navíc moji rodiče pracovali dlouhá léta ve vedení klubu, takže volba
byla jasná. Hraji na pozici spojky a ve vnějším poli. V mládežnických
kategoriích jsem několikrát získal titul mistra Nového Zélandu. V šestnácti a sedmnácti letech jsem byl členem reprezentace.
Jak Tě Žraloci přijali mezi sebe?
Ze svého pohledu musím říci, že jsem za celou dobu nepocítil žádný
problém, nevraživost, nebo něco podobného. Zúčastňuji se tréninků,
zápasů, trávím s týmem spoustu času a všichni jsou to fajn lidé. Hodně
mi pomáhá i to, že každý v týmu je schopný domluvit se anglicky, takže
ani jazyková bariéra nebyla tak velká.
Stuarte, děkuji za rozhovor.
Ptala se Jaroslava Křížová
Poděkování Jaroslavu Korčákovi ml. za laskavé tlumočení při rozhovoru.

* Poznámka redakce: Hângi je tradiční maorská metoda přípravy
jídla, kdy se jídlo vloží do vyhloubené pece s rozpálenými kameny
na dně, kde se částečně udí, peče a dusí. Hângi se tradičně připravuje
při slavnostních příležitostech a příprava jídla trvá velmi dlouho.
Často se jídlo vloží na kameny večer a jídlo je hotové ráno.
Zdroj: www.wikipedie.cz

Žraloci přírodovědci
opět v akci
Od října se opět začal scházet přírodovědný kroužek. Pravidelné
schůzky jsou v úterý od 17 do 19 hodin. Do kroužku přijímáme děti
od 5. třídy.
Ještě malé ohlédnutí za loňským rokem. V minulém školním
roce chodilo na malé přírodovědce 18 dětí a 6 vedoucích. Kromě
pravidelných schůzek jsme uspořádali 5 víkendových akcí, z nich
největší je vždy jarní minitábor na tábornické základně Dálava. Byli
jsme také v Liberci v IQ landii, Babylonu i ZOO, přespali jsme
v DDM České Budějovice, uspořádali jsme soutěž Žraločí stezka a
byli několikrát na přírodní výpravě. Během schůzek se nejen učíme,
ale také hrajeme celoroční hru i mnoho her dalších.
Kroužek slaví v letošním roce již 26 let trvání. Chtěla jsem touto
cestou poděkovat především městysu Ledenice za možnost užívání
prostor v sokolovně a další podporu.
HK
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Z nuly na vrchol
Když před osmnácti lety Hana Korčáková
zakládala v Ledenicích softbalový oddíl, netušila zřejmě ani ona, co ji a její svěřence
v budoucnu čeká. Titulek dnešního článku
Z nuly na vrchol ale říká vše.
Od úplných začátků, kdy jen málokdo
v Ledenicích věděl, co to vlastně softbal je, se
ledenický tým vypracoval až na samý vrchol.
Jedno žákovské družstvo, se kterým ledeničtí
Žraloci začínali hrát, se rozrostlo na 7 týmů a
160 členů klubu. V posledních letech Žraloci
dobývají jeden úspěch za druhým v republikových i mezinárodních soutěžích, ale i jednotlivci patří mezi českou elitu. Zde je nutné
zmínit především Veroniku Peckovou, která je
první nadhazovačkou české reprezentace žen
a dostala nejednu nabídku z vrcholového zahraničního klubu, Jiřího
Korčáka, Kryštofa Effenberka, Petra Frejlach a další hráče a hráčky,
kteří reprezentovali ČR na evropských i světových šampionátech.
Absolutním vrcholem byla právě uplynulá sezóna 2017. Jak mužům, tak i ženám se podařilo probojovat do finále nejvyšší soutěže –
extraligy mužů a extraligy žen. Oba týmy se tak utkaly o titul nejvyšší.
Finále extralig se v softbalu hraje na tři vítězné zápasy. Začněme ženami. Do finále se probojovaly s týmem Joudrs Praha, který v celé sérii
porazily 3:1. A tak ženy poprvé v softbalové historii mohly oslavit
mistrovský titul z extraligy dospělých.
Muži bojovali o titul s loňskými obhájci Hrochy Havlíčkův Brod a
bohužel se až k titulu neprobojovali. V sérii, která skončila 3:1 pro Hrochy, se jim podařilo získat „jenom“ stříbrnou medaili, když v posledním
zápase Hrochům podlehli až v dohrávce druhého tiebreaku. „Všechna finálová utkání byla velmi vyrovnaná a pro nás je i stříbrná medaile velkým
úspěchem, který patřičně oslavíme společně se zlatem žen“, okomentovala
závěrečný zápas prezidentka klubu Hana Korčáková
jk
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DRAKIÁDA
Po dvou letech jsme si opět zopakovali drakiádu s motem: „Kdo rychleji běží, tomu aspoň trochu letí.“
V minulých letech 2016 a 2015 bylo bezvětrné, chladné a vlhké počasí. V roce 2014 se
drakiáda konala téměř ve shodný termín s tím
letošním a i počasí bylo úplně stejné. Jasná obloha, téměř 25 °C a úplné bezvětří. Nezbylo
nám nic jiného, než drakiádu spojit s běžeckými závody a děti i rodiče se tak utkali ve dvou
disciplínách. Kdo rychleji běžel, tomu drak
letěl.
Na hřišti se sešlo 55 dětí a možná jednou
tolik dospěláckého doprovodu. Krásné slunné odpoledne si určitě všichni užili jak na
hřišti, tak při opékání špekáčků i vyhlašování
a odměňování vítězů.
Velké poděkování hasičům za pomoc při
organizaci závodu.
jk

V sobotu 28. 10. se na fotbalovém hřišti
ve Zborově sešli všichni hráči a fotbaloví
fandové, aby popřáli svému dlouholetému
spoluhráči Zdeňku Dvořákovi k jeho kulatým narozeninám.
Všechno nej… a ještě spoustu let u zborovského fotbalu přejeme i touto cestou.
Za zborovské fotbalisty Jiří Holeček

Ledeničtí rybáři v sobotu 28. října ukončili
podzimní období výlovů. Jako tradičně jsou
posledními lovenými rybníky Parčák a Parčáček. Na hrázi Parčáku nesmí chybět ani prodej
ryb, občerstvení a hudba. Nad ránem se sice
kolem rybníků vznášel mlžný opar, který však
rychle vystřídaly vůně uzených a smažených
ryb, rybí polévky a dalších rybích specialit.
I přes chladné počasí se přišlo podívat spoustu
diváků, kteří tak měli možnost sledovat rybáře
při práci.
jk
foto Richard Hůrka
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Milí přátelé a studenti komunitní školy,

V NAZARETU PRÁVĚ PROBÍHÁ

2. října 2017 jsme v Komunitní škole zahájili zimní semestr. Oproti
minulému semestru se nám podařilo nově otevřít kurz Aj pro začátečníky, který se koná každé úterý od 18.45–19.45 hod. Ve všech jazykových kurzech zbývají ještě poslední volná místa. Pokud si
chcete zdokonalit svoji angličtinu, němčinu nebo ruštinu, stačí se
přihlásit na mail: ksboravany@gmail.com, nebo na tel. 773 562 668.
Velice mě těší, že se díky paní Martině Tomkové vrací do prostor
KS po delší přestávce oblíbené hodiny jógy. První hodina proběhne
7. 11. od 17.30 h.
Do konce listopadu bychom rádi obnovili tradici kurzů vaření,
datum a téma bude ještě upřesněno.

VELKÁ PODZIMNÍ AKCE

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY
43. KONCERTNÍ SEZÓNA
2017–2018
305. hudební večer

Miloš Černý
housle

Eva Sašinková
kontrabas

do 30. 11. 2017
ŠNEČKOVÉ MISKY
OD LENKY
se slevou 40 %

Vydařená výstava
V měsíci září proběhla v prostorách infocentra v Borovanech výstava prací uživatelů sociálních služeb organizací Nazaret Borovany, Centrum Bazalka Č. Budějovice,
Domino Č. Budějovice, Centrum sociálních služeb Libníč, Domov sociálních služeb Vlašská Praha. Výtvarná
díla i dekorativní a užitkové výrobky vznikají v jednotlivých sociálních službách v rámci terapie nebo volnočasových aktivit. Své obrazy vystavil také Dan Becher,
zaměstnanec naší chráněné dílny, keramické mozaiky
byly z dílny p. Tomáše Buriana, který navštěvuje keramický kurz v Nazaretu. Návštěvníci hodnotili výstavu
velmi pozitivně, což všichni vystavovatele samozřejmě
potěšilo. Děkujeme městu Borovany za podporu této
akce.

22. listopadu v 19.00 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny
Vstupné 200 Kč
(důchodci 100 Kč, děti zdarma)
Odjezd autobusů:
Kaplice 18.00, Soběnov 18.15,
Besednice 18.20‚
po domluvě Ledenice 18.15,
Borovany 18.20.
Koncerty finančně podporuje Jihočeský
kraj, Nadace Český hudební fond,
město Trhové Sviny, městys Ledenice,
městys Besednice.

Vánoční inspirace z Nazaretu
V naší keramické chráněné dílně vznikají milé vánoční dekorace a dárečky pod stromeček.
V nabídce máme květináče, truhlíky, vázičky, misky, hrnky, a také výrobky textilní dílny a to
tkané koberce, kuchyňské chňapky, zástěry pro kuchařky nebo kuchaře a plátěné tašky.
Vybrat si můžete v našem obchůdku v Nazaretu - otevřeno je každý den od 8 do 14 hodin,
v pondělí a ve čtvrtek, kdy probíhají keramické kroužky, můžete nakoupit do 18 hodin.
Najdete nás také na portálu flér (www.fler.cz/dilna-nazaret) nebo na některém z vánočních trhů (kde budeme, se dozvíte na našich webových stránkách www.nazaret.cz).
Nákupem zboží nám pomáháte pomáhat. Děkujeme.

Hledáme dobrovolníky na trhy
Mohli byste věnovat Nazaretu jeden nebo dva dny v prosinci 2017 a pomoci nám při
prodejích na vánočních trzích, které se budou letos konat na náměstí Přemysla Otakara
a v OC Mercury? V obou případech jde o celodenní trh.
Práce na trhu zahrnuje vybalení výrobků, jejich prezentaci na stánku, vřelý kontakt se zákazníky, představování práce Nazaretu a po skončení trhu sbalení neprodaného zboží.
Trhů se vždy účastní jeden zaměstnanec Nazaretu a jeden dobrovolník.
Pokud máte chuť a čas nám pomoci, ozvěte se na telefon 736 711 253 nebo na nazaretdilna@centrum.cz.
Děkujeme.
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PODZIMNÍ KURZY
v Ohrazeníčku
V letošním roce jsme v Ohrazeníčku, díky podpoře městyse
Ledenice, připravili dva zajímavé
podzimní kurzy pro dospělé. Na
prvním, který proběhne 26. listopadu budeme vyrábět sýry, jogurt
a tvaroh s paní Rubášovou z borovanské Mlsné ovečky. A letošní
advent zahájíme výrobou ošatek
ze slámy. Sejdeme se první adventní neděli 3. prosince v deset
hodin. Účast na kurzu je omezená, proto prosím vážné zájemce,
aby mne co nejdříve kontaktovali
(jalosevska.h@centrum.cz).

Kurz domácí
výroby sýrů
neděle 26. 11. 2017,
13-17 hodin,
účastnický poplatek 160 Kč.

Kurz na výrobu ošatek
ze slámy
neděle 3. 12. 2017,
10-17 hodin,
účastnický poplatek 350 Kč.

listopad 2017

listopad 2017
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KULTURNÍ PŘEHLED
Ó PROMÍTÁNÍ POHÁDEK
KLASICKOU PROMÍTAČKOU
NA PLÁTNO
Neděle 12. 11. od 16 h
Zborovská Bumbálka
Pořádá Svaz žen Zborov
a Zborovská Bumbálka
Ó MARTINSKÁ ZÁBAVA
Sobota 18. 11. od 20 h
K tanci i poslechu hraje S. A. M.
Pořádá SDH Zborov

Ó ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU VE ZBOROVĚ
Neděle 3. 12. od 18 h
Program: zpívání koled
Těšit se můžete i na příjezd pošťáka,
kterému můžete předat dopisy pro Ježíška.
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Čtvrtek 7. 12. od 18 h
Společenská místnost DPS
Téma: Střípky z dějin ledenického
hasičského spolku

Připravujeme
na prosinec
¡ PO 4. 12. od 17 h
Tradiční Milulášská nadílka
ve Zborovské Bumbálce
¡ ÚT 5. 12. od 17 h
Tradiční ledenický Mikuláš,
Náměstí Ledenice
¡ ÚT a ST 5. a 6. 12.
Adventní výstava,
sál U Králů Ledenice

Ó PODZIMNÍ KONCERT žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
Čtvrtek 30. 11. od 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné

¡ NE 10. 12. od 15 h
Vánoční setkání seniorů,
Zborovská Bumbálka

DĚTSKÝ BAZAR

¡ ST 13. 12. od 17 h
Adventní koncert žáků ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice

oblečení ¡ hračky ¡ dětská výbava
Hasičárna Borovany, sobota 11. 11. od 9 do 12 h
Registrace na e-mail: bazarekborovany@gmail.com
Otevřeno pro prodávající od 8 h, registrační poplatek 20 Kč

¡ ČT 14. 12.od 19 h, vstupné 130 Kč
Povídání a promítání s horolezcem
Márou Holečkem
¡ SO 16. 12. od 15 h
Pohádka s nadílkou
– Čarodějnická nevěsta
¡ ČT 21. 12. od 17 h
Vánoční koncert žáků ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice
¡ Ne 24. 12. od 21.40 h
Koledy pod vánočním stromem,
Ledenice
¡ ÚT 26. 12. od 18 h
Vánoční koncert
v kostele sv. Vavřince, Ledenice
¡ ČT 28. 12. od 17 h
Vemte s sebou souseda,
Zborov

PAVEL SLÁMA
malířství – natěračství
UZÁVĚRKA
příštího vydání
zpravodaje
je 25. listopadu

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

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
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