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tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Zapište si do diáře…
Čtvrtek 7. 12. v 16 h, loutkárna
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI
Čtvrtek 7. 12. v 18 h
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
společenská místnost DPS
Neděle 10. 12. v 15 h
ve Zborovské Bumbálce
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Středa 13. 12. v 17 h
Divadelní sál Ledenice
ADVENTNÍ KONCERT
ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Čtvrtek 14. 12. v 19 h
Divadelní sál Ledenice
Přednáška předního českého horolezce
MÁRY HOLEČKA

foto jic

Dovolte mi, abych Vám popřál
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
radosti, štěstí a úspěchů v novém roce 2018.
Jménem svým i jménem členů Zastupitelstva městyse Ledenice
a zaměstnanců úřadu
starosta městyse Jiří Beneda
ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 8. listopadu 2017
Rada městyse projednala:
 společně s pozvaným předsedou a členy
Komise pro mládež, kulturu a sport návrh
kulturních pořadů, které bude městys Ledenice pořádat pro veřejnost při příležitosti
výročí 740 let od první písemné zmínky
o Ledenicích v průběhu roku 2018. Termín
hlavní oslavy 23. 6. 2018.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 25. října 2017
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Místní program obnovy venkova pro rok
2018 ve znění dle přílohy zápisu.

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou
Auböck s. r. o. pro Stavbu „Snížení energetické náročnosti sokolovny v Ledenicích“
ve znění dle přílohy zápisu.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne
9. 10. 2017.
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 řešení „Územní studie Ledenice – Z5“ v lokalitě pod hřbitovem v severovýchodní části městyse Ledenice“, zpracovanou Ing.
arch. Milanem Hrádkem, ve verzi z měsíce
září 2017, která je přílohou tohoto zápisu.
Řešené území představují zejména plochy
pokračování na str. 2

Sobota 16. 12. v 15 h
Divadelní sál Ledenice
ČARODĚJNICKÁ NEVĚSTA
- pohádka pro děti
Středa 20. 12., loutkárna
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
– pro děti od 16 h
– pro maminky od 18,30 h
Čtvrtek 21. 12. v 17 h
Divadelní sál Ledenice
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ,
ZUŠ A MŠ LEDENICE
Pátek 22. 12. v 18 h
náměstí u vánočního stromu
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA
Neděle 24. 12. ve 21.40 h
náměstí u vánočního stromu
KOLEDY POD VÁNOČNÍM
STROMEM
Úterý 26. 12. v 18.30 h
VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Ledenicích
Pořádá městys Ledenice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Ledenice.
Program: Jakub Jan Ryba
– Česká mše vánoční „Hej Mistře“
Vstupné dobrovolné
Čtvrtek 28. 12. v 17 h
ve Zborově pod lípou
VEMTE S SEBOU SOUSEDA
Čtvrtek 4. 1. 2018 v 18 h
společenská místnost DPS
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Více informací uvnitř zpravodaje
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1

POZEMKY

bydlení v rodinných domech městské a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň.
Zastupitelstvo městyse:
I. Souhlasí s dodatečným zařazením podnětu společnosti BETON HRONEK, s.r.o. a
podnětu městyse Ledenice do změny č.
1 územního plánu Ledenice.
II. Schvaluje návrh zadání změny č. 1
územního plánu Ledenice, (ve znění říjen 2017) dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen
„stavební zákon“).
III. Ukládá starostovi městyse ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování
návrhu změny č. 1 územního plánu Ledenice.
 projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „Ledenice – ul. Na Oborách I. etapa“, zpracovanou Ing. Pavlem
Doušou.

Zastupitelstvo městyse schválilo:
 bezúplatný převod uvedených pozemků
v k. ú. Ledenice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku
městyse Ledenice:
parc. č. druh pozemku v k. ú. Ledenice
4644/5 ostatní plocha/ostatní komunikace
2
výměra 1572 m
153/2 ostatní plocha/ostatní komunikace
2
výměra 30 m
164/3 ostatní plocha/ostatní komunikace
2
výměra 5 m
294/16 ostatní plocha/manipulační plocha
2
výměra 19 m
340/1 ostatní plocha/manipulační plocha
2
výměra 3007 m
Celkem 5 pozemků v k. ú. Ledenice o cel2
kové výměře 4633 m
 prodej části pozemku v k. ú. Zborov, část
parc. č. 2222/2 (trvalý travní porost o výmě2
ře cca 18 m ) žadateli Jaroslavu Hinterhölzovi za smluvní cenu.

prosinec 2017
 výkup části pozemků v k. ú. Ledenice,
za účelem projektu „Stezka Ledenice, úsek
Ohrazeníčko - U Císaře – ČSPH Ledenice“:
2
– část parc. č. 2889/3 o výměře cca 109 m
2
– část parc. č. 2889/5 o výměře cca 72 m
od vlastníka pozemků Václava Fencla za
smluvní cenu.
 Smlouvu o právu provést stavbu „Stezka
Ledenice, úsek Ohrazeníčko - U Císaře –
ČSPH Ledenice“ v k. ú. Ledenice na části
2
pozemku parc. č. 2893/1 o výměře 80 m
v k. ú. Ledenice, ve vlastnictví firmy AREX
CZ a. s., Č.Budějovice.
 zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části pozemku parc. č. 2893/1 o výpokračování na str. 3
Starosta městyse svolává

XXI. veřejné

zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice,
které se koná ve středu

13. prosince od 18.00 hodin

Co vás zajímá?

v zasedací místnosti radnice
v Ledenicích

Pane starosto, v červnu začaly stavební práce na rekonstrukci sokolovny, které měly být dokončeny v září. Oprava se však protáhla až do listopadu, proč?
S dodavatelskou firmou AUBÖCK s. r. o. byla prodloužena smlouva na ukončení stavby do
30. 11. 2017. Důvodem prodloužení byly vícepráce na bočních schodištích, která bylo nutné celá
vybourat a postavit nová. V současné době je již stavba předána a je plně k dispozici jak škole,
tak i sportovcům.
Během stavby bylo přistoupeno i k rekonstrukci vnitřních prostor. Byla provedena nová elektroinstalace, nové dřevěné obložení stěn a celková výmalba interiéru.
Jediné, co ještě hyzdí opravenou budovu, je původní schodiště do sokolovny. Na jeho rekonstrukci je již připraven projekt a financování je zařazeno do rozpočtu městyse Ledenice na rok
2018.
Věřím, že po realizaci této poslední části opravy budovy bude sokolovna mnoho dalších let
dobře sloužit ke sportovním aktivitám. Její opravu uvnitř i zvenku, ale i úpravu vstupu a okolí,
jistě ocení i ostatní ledenické spolky, kterým naše sokolovna nahrazuje kulturní dům. Plesy a oblíbené spolkové dny v parčíku u sokolovny se tak budou konat v mnohem příjemnějším a kulturnějším prostředí, než tomu bylo doposud.
Jiří Beneda, starosta městyse

Dřevořezbou znaku Sokola na novém dřevěném
obložení ozdobila firma Truhlářství Fencl interiér sokolovny
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měře 80 m v k. ú. Ledenice, ve vlastnictví
firmy AREX CZ a. s., Č.Budějovice za jednorázovou úhradu ve výši 15.000 Kč bez
DPH. Věcné břemeno na části pozemku
parc. č. 2893/1 bude vyznačeno geometrickým plánem.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 22. listopadu
Rada městyse projednala:
 návrh změny Provozního řádu sokolovny
v Ledenicích, vyhotovený Advokátní kanceláří JUDr. Rudolf Hrubý. Rada městyse
doporučuje upravit návrh Provozního řádu
sokolovny v Ledenicích na základě připomínek členů Rady městyse a doporučuje
starostovi návrh Provozního řádu, upravený
Radou městyse předložit ke schválení Zastupitelstvu městyse Ledenice.
Rada městyse vzala na vědomí:
 v souladu s usnesením č. 99 ze dne 8. 11.
vyžádané podklady - částečná rekapitulace
dodatků od r. 2013 ke Smlouvě č. 60002/98
na sběr a odstranění směsného komunálního odpadu, předložené firmou Marius Pedersen a.s. Rada městyse schválila Dodatek
č. 16 ke Smlouvě č. 60002/98 na sběr a odstranění směsného komunálního odpadu
s firmou Marius Pedersen a. s. Hradec Králové s platností od 1. 1. 2018.
Rada městyse schválila:
 žádost knihovnice Jany Fraňkové na nákup
knih z vybraného půjčovného a upomínek
za období leden až listopad 2017 ve výši
7.600 Kč pro místní knihovnu v Ledenicích.

Evidované

ZTRÁTY A NÁLEZY
¡
¡
¡
¡
¡

mobilní telefon NOKIA
svazek klíčů k os. automobilu
peněženka s finanční hotovostí
několik různých svazků klíčů
dioptrické brýle

Nalezenou věc je možné dle platného znění
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., odevzdat v rámci pracovní doby na sekretariát
Úřadu městyse Ledenice. Majitel si může nalezenou věc na tomto místě vyzvednout.

OZNÁMENÍ VOLIČŮM

Volba prezidenta České republiky
se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Seznam volebních okrsků na území městyse Ledenice:
Volební okrsek
č. 1 - Ledenice

místo konání voleb
společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou Ledenicích
adresa: Ledenice, Školní čp. 588
(mezipatro – bezbariérový přístup výtahem)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)
č. 2 - Zborov
požární zbrojnice ve Zborově
adresa: Zborov čp. 102 (1.poschodí)
(pro voliče ze Zborova)
č. 3 – Ohrazení požární zbrojnice v Ohrazení
adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)
č. 4 – Zaliny
kulturní zařízení v Zalinech
adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)
(pro voliče ze Zalin)
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018 dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může
volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna
2018, dosáhl věku 18 let.
Prokázání totožnosti: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Voličský průkaz: Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze ode dne vyhlášení volby požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu voliče o vydání voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu je možné
podat: osobně nejpozději do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin. Písemné podání může být doručeno nejpozději do 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu naleznete na webových stránkách www.ledenice.cz
(formuláře). Obecní úřad předá voličský průkaz osobně, anebo jej voliči zašle nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta České republiky budou voličům na území městyse
Ledenice dodány nejpozději do 9. ledna 2018. 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.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky: V případě, že žádný z kandidátů nezíská
počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé
kolo volby prezidenta ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Hlasovací lísky kandidátů postupujících do druhého kola obdrží volič ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Voličský průkaz: V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, vydá mu obecní úřad popř. zastupitelský úřad voličský průkaz pro obě kola
volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním
a druhým kolem volby. V této době může obecní úřad, popř. zastupitelský úřad vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do
24. ledna 2018 do 16. hodin.
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
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Vyhlášení městyse Ledenice o poskytování
dotací z rozpočtu městyse Ledenice na rok 2018
Dotace jsou účelové finanční prostředky, poskytované z rozpočtu
městyse Ledenice. Městys Ledenice poskytuje dotaci zejména na podporu aktivit zaměřených na veřejnost, na činnost pro děti a mládež
a na aktivity k reprezentaci městyse Ledenice. Celková výše dotací
na kalendářní rok 2018 bude stanovena schváleným rozpočtem městyse
Ledenice. Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být poskytnut v požadované výši.
Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Ledenice

Žadatelem mohou být místní zájmové, kulturní a sportovní spolky a
sdružení, Osadní výbory městyse Ledenice – předseda osadního výboru
a nestátní neziskové organizace zabývající se podporyhodnými aktivitami na území městyse Ledenice nebo pro občany městyse Ledenice.

Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje,
územní odbor České Budějovice
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych využil této příležitosti a vyjádřil své poděkování
jednotkám sboru dobrovolných hasičů obce Ledenice (jednotce Ledenice a Zaliny), které byly Operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje vyzvány k záchranným a likvidačním pracím při větrné
smršti způsobené orkánem Herwart, a to ve dnech 29. a 30. října 2017.
S ohledem na množství zásahů bych chtěl především ocenit ochotu a
pracovní nasazení s jakým jednotky vypomáhaly při likvidaci způsobených škod. Prosím, vyřiďte mé velké poděkování a uznání všem jejím
členům, kteří poskytli účinnou pomoc a podíleli se na odstranění vzniklých škod a obnovení základních funkcí postiženého území.
Uznání a poděkování rovněž patří také Vám za dosavadní spolupráci a podporu, kterou jednotce věnujete.
S úctou plk. Mgr. Jiří Pešek, ředitel ÚO České budějovice HZS Jčk

„Adventus“ znamená příchod
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení
pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se
zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.
Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé
přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

Advent - datum
Datum 1. adventní neděle 2017 připadá na neděli 3. 12. 2017.
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední
adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem
(který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý
rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. 12. („štědrý večer“ je vigilie
- předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce
trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.
Pokojný průběh letošního adventu, radostné Vánoce a dobrý vstup
do nového roku 2018
přeje jáhen Pavel Poláček

Žádosti o příspěvky budou přijímány na podatelně Úřadu městyse Ledenice ve lhůtě do 31. ledna 2018. Nezbytný je popis aktivit,
které mají být podpořeny, s vyčíslením předpokládaných nákladů na
jednotlivé aktivity.
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu starosty městyse Ledenice a
na webových stránkách www.ledenice.cz (formuláře úřadu). O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni písemně do 30 dnů po
projednání v příslušných orgánech městyse Ledenice.
Dotace z rozpočtu městyse Ledenice jsou poskytovány na základě
Programu o zásadách poskytování dotací od roku 2016 z rozpočtu městyse Ledenice, který je zveřejněn na webových stránkách www.ledenice.cz - úřední desce od 27. 11. 2017 do 31. 3. 2018.

KDE ZASAHOVALI LEDENIČTÍ HASIČI
Seznam událostí, ke kterým vyjížděla jednotka
JPO III Ledenice ze dne 29. 10. – orkán Herwart
¡ 10.54 – strom u rybníka Beklán – zásah pro Renault Midlum
JPO III Ledenice, první „ostrý“ zásah s novou Tatrou T 815-7
¡ 12.28 – stromy – směr Trocnov – Zborovský potok
¡ 13.15 – strom Trocnov (bez zásahu)
¡ 13.30 – strom Best
¡ 13.35 – stromy za Libínem (ke Spolskému rybníku)
¡ 14.10 – stromy U Studniček – Ledenice
¡ 14.11 – větev U Čápa
¡ 14.30 – strom 500 m po levé straně od křižovatky
Vlkovice/Libín – směr na Třeboň
¡ 14.43 – stromy Lhota
¡ 15.50 – strom Spolí
¡ 17.02 – strom Zborov (bez zásahu)
Celkem najeto 118 km Renault Midlum a 129 km Tatra 815-7.

Ledenická farnost připravuje
Středa 13. 12. od 17.00
příležitost ke sv. smíření, zpovídat budou dva kněží

Vánoční pořad bohoslužeb
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.

Neděle 31. 12.
Pondělí 01. 01.

Předávání Betlémského světla
ze 4. neděle adventní
Vigilie ze Slavnosti Narození Páně
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Vánoční koncert
Svátek svaté rodiny
Slavnost Matky Boží Panny Marie

18.00
18.00
22.00
9.30
9.30
18.30
9.30
9.30

V sobotu 6. 1. a v neděli 7. 1. 2018
proběhne v Ledenicích již tradičně Tříkrálové koledování, hledáme
nové vedoucí skupinek i děti.
Stávající vedoucí prosíme, aby sdělili na mob. číslo 731 402 980
formou SMS, zda s nimi můžeme počítat, zda budou chodit v sobotu
nebo v neděli (z důvodů lepší koordinace celé sbírky).

Krásné a požehnané Vánoce,
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody v roce 2018
přejí všem svým spoluobčanům
baráčníci
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ZE ŠKOLY

Chtěli bychom touto cestou popřát
všem uživatelům našich služeb i jejich
rodinám, přátelům a partnerům našeho
zařízení příjemné a klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví a pohodu.

Cesta za historií
V listopadu se žáci sedmého a devátého
ročníku zúčastnili interaktivní exkurze „Kláštery Český Krumlov“. Zhlédli film o vzniku
řádu františkánů a klarisek, prohlédli si jednotlivé části klášterního komplexu a seznámili se
s životem v období středověku. Žáci též pátrali
po architektonických prvcích gotiky a obdivovali tak řemeslné schopnosti našich předků,
povídali si o léčení a bádání v oblasti přírodních věd – navštívili totiž bylinkovou dílnu
i alchymistickou laboratoř. Ve sklepení si
mohli vyzkoušet mletí obilí na žernovu a hovořili o uchovávání potravin bez využití
„éček“ nebo ledničky či mrazáku. V herně si
někteří zahráli divadlo s marionetami, skládali
hlavolamy a hráli kuličky.
S lektorkami navštívili klášterní knihovnu
a hovořili o způsobu šíření informací ve středověku, o psaní knih, vyzkoušeli si techniku
iluminace, psaní husím brkem, otiskli si linoryt a v knihařské dílně si vyrazili zlatý ornament na miniknihu a záložku. Pro dívky byla
připravena ještě pekařská dílna, kde si každá

Děkujeme za projevenou důvěru
v uplynulém roce a budeme se těšit
na další společnou spolupráci
v roce 2018.
Borůvka, Borovany
upekla koláček, a hoši pracovali v kovárně na
výrobě mince. Při odpolední skupinové hře se
všichni proměnili na obyvatele středověkého
města a hádali svoje postavení či profesi a
pantomimicky si předávali zprávu. Na závěr
se mohli převléknout do oděvů té doby.
Deváťáci byli lektorkami i vedoucími jednotlivých řemeslných dílen pochváleni za spolupráci i chování, na rozdíl od některých
jedinců sedmé třídy. Já osobně jsem ráda, že si
žáci mohli sáhnout na historii i jinak než z lavic, a doufám, že se jim podobných programů
a exkurzí dostane více.
Mgr. Jana Dastichová

Žáci čtvrté třídy v rámci přírodovědné vycházky na výlovu Vlkovického
rybníka
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Podzim v Ohrazení
Sešli jsme se všichni jednu říjnovou podzimní sobotu v místní hasičárně. Děti vyráběly
neskutečně krásné podzimní věci. Zápichy,
věci na stůl či na pověšení. Poté se chvilku
proběhly v listí a šlo se na lampionový průvod
a pro ty odvážné byla připravena stezka. Děti
nás mile překvapily. Byly odvážné a skoro
všechny se pouze s lampionem prošly krásně
až k lesu, kde na ně čekali čarodějnice, duch,
kat a nakonec vyběhlo z lesa to nejhorší strašidlo. Strašidelná cesta končila u světlušky,
která jim nadělila zaslouženou odměnu.
Děkujeme všem za pomoc.
Libuše Holubová

Společenská kronika
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Václavem Hinterhölzem
z Ohrazeníčka, zemřel dne 8. listopadu
ve věku 83 let.

Omezte telefonování
O nadměrném užívání telefonu toho bylo již napsáno hodně, ale přesto.
Pohled nejen na mladé lidi hledící do svého mobilního telefonu je
velmi smutný. Toto těžko mohu ovlivnit. Rád bych, aby ubylo množství telefonních volání do mojí ordinace.
Jsou dny, kdy vyzvánění telefonu nebere konce a omezuje to náš
čas, který bychom vám rádi chtěli věnovat. Upřímně, z velké části to
jsou ZD „zbytečné dotazy“, jako: „Do kdy jste v ordinaci?“ „Mohu přijít?“ apod. Zavedení e-receptů tuto situaci nezlepší, naopak.
Rád bych poprosil chronické telefonisty, aby nejprve zvážili nezbytnost volání, aby si rozmysleli, co vlastně chtějí.
Preferuji - požadavky na předpis léků dávat do již zavedené a
osvědčené bílé schránky u dveří ordinace. Projdete se a ubude dalších
telefonátů.
Dále je možnost poslat požadavky na léky elektronicky na e-mail
kroulikjo@centrum.cz. Rovněž k objednání na lékařské prohlídky využívejte tuto adresu.
Děkuji za pochopení
MUDr. Josef Kroulík

ZO SPCCH
BOROVANY - LEDENICE
¡ V měsíci prosinci slaví své jubileum naše členky z Ledenic
paní Anna Volfová 70 let a paní Jaroslava Pavlíková 65 let.
Oběma členkám přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu.
¡ Na poslední letošní koupání do Gmündu pojedeme 13. prosince. Odjezd jako vždy v 8 h z Ledenic, dále Borovany, Jílovice. Příspěvek na dopravu 100 Kč členové, 150 Kč nečlenové.
¡ Zveme všechny ve dnech 5. a 6. prosince na vánoční výstavu
do Ledenic U Králů.
Přijďte se podívat, nakoupit, posedět při kávě, čaji či grogu
a zákusku. Těší se na vás pořadatelé.
Jelikož se blíží doba Vánoc a nového roku 2018, přeji členům
a jejich rodinám hlavně zdraví, pohodu a spokojené prožití všech
svátků.
Jarmila Himlová, předsedkyně

Vítání občánků
V úterý 31. října se konalo další vítání občánků do života v obřadní síni ledenické radnice. Malé slavnosti se spolu s rodiči, sourozenci,
babičkami a dědečky zúčastnilo osm miminek.
Nové občánky přivítala zastupitelka Jaroslava Žaludová. O hudební vystoupení se jako
vždy postarali žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele
Petra Špatného.

Na fotografii zleva: Adéla Jaloševská Ohrazeníčko, Zuzana Jaloševská Ohrazeníčko, Martin
Tůma Ledenice, Ondřej Kadleček Ledenice, Přemysl Šuster Ledenice, Štěpán Zajíček Ledenice,
Zuzana Štěpánková Zaliny, Sebastian Macho Ledenice
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Nejstarší zprávy o zdravotní péči v Ledenicích
Péče, které se nám v současnosti dostává
v případě nemocí nebo poškozeného zdraví,
nebyla ještě v polovině 20. století takovou
samozřejmostí a komfortem. V Ledenicích
máme ojedinělé zmínky o zdravotnictví z počátku 19. století. Byla to doba, kdy léčení jakýchkoli neduhů probíhalo velmi primitivně,
velkou roli hrály babské rady, léčivé bylinky,
zaříkávání nebo hledání uzdravení v modlitbách a na poutních místech. Nemoci i vzhledem k nevalné hygieně a nedostatku kvalitní
vody byly mnohem četnější než dnes. Problém
představovala také dostupnost lékařské péče,
za doktorem se buď chodilo (později jezdilo)
do větších měst, nebo se odtud přivolal, což se
zase poněkud prodražovalo. Každopádně se
vyhledával až v těch nejnutnějších případech.
Zmínky o vlastním lékaři přímo v Ledenicích pocházejí až ze sedmdesátých let 19. století. Na podzim 1877 dostal úřad na stůl žádost
o místo obecního lékaře od Antonína Paška,
který zde chvíli na zkoušku působil, ale neosvědčil se a nebyl nakonec přijat. Zájem projevil také Josef Pátek, lékař v šumavských
Prášilech, který měl za sebou mj. lékařskou
praxi u vojska v Německu a Itálii. Místo v Ledenicích ale tento rodák z Netolic nepřijal
z důvodu nedostatečně vybaveného bytu, který mu byl nabízen.
Stálého lékaře se podařilo ustavit až v listopadu 1878, kdy do této funkce obecní výbor
jmenoval čáslavského rodáka Jana Zikmunda.
Vydržel tady rok a půl a kvůli malým příjmům
(dostával ročně 100 zlatých a k tomu deputát
v podobě polenového dřeva) se přestěhoval do
Lišova. Dle vzpomínek tehdejšího starosty
Jana Sládka byl Zikmund velmi vzdělaný, ale
„nehleděl sobě zaříditi a upraviti patřičnou
domácnost, odávajíce se více pití, jmenovitě
lihovin, jsa též náruživým kuřákem drahých
doutníků, což jej do nedostatku mnohdy

přivedlo.“ Takovýto rozháraný způsob života
znamenal také nakonec jeho předčasnou smrt,
zemřel 4. června 1881 ve věku 38 let.
Odchodem Zikmunda ztratily Ledenice
stálého doktora a zdejší občané byli odkázáni
na zdravotní péči v Českých Budějovicích, Lišově, Trhových Svinech nebo Třeboni. Doprava se realizovala většinou pěšky a trvala přes
dvě hodiny, nejlepší cesta vedla do Třeboně.
Přítomnost lékaře v městečku se však jevila
jako velmi akutní, protože počet místních obyvatel se pohyboval kolem 1 400 a zvyšoval se
počet truhlářských provozoven, kde hrozily
častější úrazy a poranění.
V únoru roku 1888 vyšel zemský zdravotní
zákon, který přikazoval jmenování lékařů
v obcích nad 6 000 obyvatel a umožňoval jmenování tzv. obvodních lékařů pro vícero sousedních obcí. Ledenický starosta Sládek
zahájil ihned náležitá jednání a na okresním
hejtmanství žádal zřízení lékařského obvodu
na Ledenicku. Oficiální žádost byla podána
v roce 1890, půl roku nato ji schválily centrální pražské úřady zemský výbor a místodržitelství a bylo vydáno souhlasné stanovisko ke
vzniku lékařského obvodu. Ale překvapivě ke
vzniku obvodu ledenicko-borovanskému se
sídlem v Borovanech! Lékařem se stal třicetiletý mladík původem z Milevska a absolvent
lékařské fakulty pražské univerzity Stanislav
Fulnecký. Působil u nás do konce roku 1894 a
v další kariéře vystřídal následně řadu obcí
v Čechách, na Moravě, ale i ve Štýrsku nebo
v Chorvatsku.
Jeho odchodem se Ledenickým otevřela
možnost požádat o odtržení od Borovan (kde
od 1. 11. 1894 působil František Klas) a osamostatnění obvodu. Argumentovali vyšším
počtem obyvatel (v Borovanech žilo kolem
900 lidí), větším zastoupením řemeslníků a na
své straně měly i obce Libín, Slavošovice, Za-

Vážení studenti a příznivci komunitní školy,
Dříve než vás seznámím s programem, který jsme pro vás připravili, bych se ráda ještě
vrátila do měsíce listopadu. Mezi naše pravidelné kurzy se opět zařadily hodiny jógy, které
probíhají každé úterý od 17.30–18.30 h. Poprvé a věřím, že ne naposled, jsme si mohli pod
vedením zkušeného skláře vyrobit krásné skleněné perly. Listopad jsme uzavřeli každoročním výletem nejen studentů německého jazyka. Tentokrát jsme se vypravili do rakouského
Linze, kde jsme načerpali tu pravou vánoční atmosféru na krásných adventních trzích.
Během měsíce prosince jsme pro vás v Komunitní škole kromě pravidelných kurzů připravili i tvořivé odpoledne.

Výroba vánoček
V pátek 15.12. bude zbývat už jen pár dní do vánočních svátků a k těm patří neodmyslitelně vánočka. Přijďte si jí na zkoušku uplést s námi. Od 16.30 bude v našich prostorách připraveno kynuté těsto, rozinky, mandle, zavoní punč a dáme se společně do pletení a pečení.
Vstupné 40 Kč. Zveme všechny malé i velké bez rozdílu věku.
Z pravidelných kurzů připomínám Lesní pedagogiku, poslední hodina v tomto roce proběhne 15. 12. od 15 h, děti se hravou formou mohou seznámit se životem v lese. Vstupné 40 Kč.
To bude od nás pro letošní rok vše. Budeme se na vás těšit i v roce dalším, roce 2018. Už
teď pro vás připravujeme nové kurzy. Chystáme se obnovit kurzy vaření a nově nabídnout,
jógu pro děti nebo maminky s dětmi. Ale to vše až v příštím roce.
Na závěr bych vám ráda popřála klidné prožití vánočních svátku a do nového roku
hodně štěstí a zdraví.
Veronika Zemanová

liny, Kaliště, Srubec, Nová Ves, Zborov a
Ohrazení. Ovšem problém byl s nevhodným
ubytováním v nevelké místnosti v radniční budově (v přízemí vpravo). Přesto lze za jisté dílčí „vítězství“ považovat rok 1897, kdy od
ledna do prosince v Ledenicích ordinoval lékař Ferdinand Sýkora. Rodák z Blatné měl
čerstvě vystudovanou medicínu na pražské
univerzitě a během svého krátkého působení
v Ledenicích stihl mimo léčení nemocných
spoluzaložit tělovýchovnou jednotu Sokol, na
jejíž první schůzi byl jmenován prvním náměstkem starosty. Z Ledenic odešel do Kralovic na severním Plzeňsku, a naše městečko se
tak opět ocitlo bez stálého lékaře (nejčastěji
sem zajížděl borovanský Klas).
Představitelé radnice neustávali ve svých
požadavcích a osobně nebo písemně se obraceli na různé nadřízené úřady. Až v roce 1913 došlo na místodržitelství k odsouhlasení vzniku
samostatného lékařského obvodu v Ledenicích, avšak za předpokladu zvýšení finančního
ohodnocení lékaře a bezplatného poskytnutí
bytu. Záležitost se protahovala, mezitím vypukla světová válka a ačkoli ještě v říjnu 1914
se vedly na toto téma diskuze, zřízení lékařského obvodu v Ledenicích se ani tentokrát
nepodařilo dotáhnut do zdárného konce.
Ledenickým občanům se ve sledované
době nevyhýbaly pochopitelně různé epidemie jako spála (v roce 1882 jí onemocnělo 86
dětí a zemřelo 11), záškrt nebo černé neštovice. Období světové války potom znamenalo
zvýšený výskyt vší (likvidovaly se mastí ze
síry a petrolejky, z čehož zase vznikal svrab a
lišej), neštovic a řádila tady i neblaze proslulá
španělská chřipka.
Další informace o zdravotní péči máme
z roku 1926, kdy přislíbil nastěhovat se do Ledenic dr. Vácha, zatím blíže neidentifikovaná
osobnost. V roce 1931 zajížděl do Ledenic Tibor Erdelyi, lékař u prvního pěšího pluku
v Českých Budějovicích s hodností nadporučíka. Protože vojenští lékaři nesměli souběžně
vykonávat soukromou praxi, bylo jeho působení u nás jen epizodní záležitostí. Tehdy sem
občas zajížděl i veterinář. Tradiční zůstávala
přítomnost tzv. porodní báby (asistentky), jejichž existence sahá hluboko do 19. století a
končí v polovině 20. století přesunem porodů
z domácího prostředí do porodnic. V Ledenicích známe podle zápisů v matrikách, kam se
do zvláštních kolonek jejich jména zapisovala, porodní báby Marii Procházkovou, Karolínu Koubovou, Marii Klementovou, Annu
Pavlovou, Marii Houskovou, Josefu Markovou, Julii Cajkářovou a především v letech
1898–1948 Ludmilu Levovou.
Další specializovaní lékaři (zubař, ženský lékař, poradna pro matky s dětmi) jsou
záležitostí až po roce 1945, stejně jako lékárna. Období po roce 1945 je zcela převratné v dějinách ledenické zdravotní péče, které
vyvrcholilo po nelehkých jednáních jmenováním lékaře Františka Bžocha k 1. červenci
1948. Protože tomu bude v nastávajícím roce
70 let, připomeneme si vše podrobnějším
článkem v některém z příštích vydání Ledenického zpravodaje.
PhDr. Jiří Cukr
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RODINNÉ CENTRUM
LEDŇÁČEK LEDENICE
TVOŘENÍ S DĚTMI
Jistě jste si všimli, že už po několikáté se ve
čtvrtek objevuje v klubovně loutkařů pod radnicí dětské tvoření. Začali jsme zvonečky
z květináčů, které si mohou děti zavěsit doma.
Následovaly kouzelné sklenice s polepkami
duchů a strašidýlek a malého zombíka z obvazů. Další tvoření jsme si vytvořili sovičku ze
šišek a vánoční stromeček také z borovicové
šišky. Jsme rády, že si k nám na tvoření našly
cestu i starší děti, které již mohou pracovat samostatně, i když je pro ně třeba práce s tavnou
pistolí novinkou. Taktéž musíme pochválit
maminky s menšími dětmi, bez kterých by to
zkrátka nešlo! Díky vám, co chodíte, kroužek
existuje. A v prosinci bude hned dvakrát! Ve
čtvrtek 7. 12. si vyrobíme svícínek na čajovou
svíčku a o 14 dní později 20. 12. si uděláme
praktickou lžičku třeba do kakaa z FIMO
hmoty, která vydrží i mytí v myčce. A nezapomínáme ani na maminky, které tímto srdečně
zveme na předvánoční posezení nad punčem a
také trochou té ruční práce. Ušijeme si z filcu
soba s rolničkou a dáme si k tomu hrneček vánočního punče, aby nám práce lépe odsýpala.
Všechny maminky jsou srdečně zvány, začínáme v 18.30, tak abyste stihly dát děti do
pelíšků. A abychom věděly, kolik budeme
potřebovat punče, ohlaste se nám na email:
rclednacek@gmail.com.

Borovanský bazárek pořádaný ledenickými matkami

Dne 11. 11. proběhl historicky první bazárek ledenických maminek v borovanské hasičárně.
Účast byla hojná a to nejen prodejců, ale i návštěvníků. Každý si odsud něco odnesl a maminky
si mimo prodeje i rády popovídaly. A protože se nám i prodejkyním akce líbila, doufáme, že se
na jarní akci opět setkáme a podaří se nám sehnat i větší prostory a zavést tak další tradici. Děkujeme všem účastnicím!

INFORMACE Z KNIHOVNY

Světlušky
Letos netradičně byly Světlušky až
v listopadu a to 18. 11. Bylo už trochu zima
a brzy tma, ale na to už jsme zvyklí. K zimě
se přidalo bláto, tak odvážlivci s kočárky
měli co dělat, aby trasu prošli. Na děti zde
čekalo celkem 6 stanovišť, kde měly plnit
roztodivné úkoly za zajímavé odměny.
Úkoly nebyly jen zábavné, ale měly děti
i něco naučit. Ty, které neměly vlastní světýlko, si ho na startu zapůjčily. Sice nám
nepršelo, ale vítr byl pořádný a tak nám
část vyznačené trasy a lucerničky pozhasínal. Všichni už cestu znají, je každý rok
stejná, a tak se nikdo neztratil. Na startu se
sešlo celkem 35 dětí a tímto jim a rodičům
chceme poděkovat za účast. Nesmíme zapomenout na 8 statečných dobrovolníků,
bez kterých by to nešlo a akce by se vlastně
vůbec nekonala. Jsme rádi, že se stále najde dost nadšených maminek, které nám
rády pomohou s akcemi nejen pro jejich
děti. Děkujeme, bez vás by to nešlo!
za RC Ledňáček Ing. Eva Lišková

UZAVŘENÍ Místní knihovny
Ledenice v době
vánočních svátků:
20. – 28. prosince 2017
Pozvánka na

Vánoční tvoření
s dětskými čtenáři
Čtvrtek 14. prosince 2017
od 13 hod.

Literární novinky
Pro dospělé čtenáře:
Magda Váňová
Já hlupák
Nicholas Sparks
Život ve dvou
Diana Gabaldon
Mořeplavec
Thomas Enger
Smrtelná rána
Hana Marie Körnerová Pán hor II.
Táňa Kubátová
Síťovky
Táňa Keleová – Vasilková
Přítelkyně
Kristýna Pivodová
Kriminální případy ze Šumavy IV.
Jaroslav Pulkrábek
Šumavské povídání 2
Ladislav Beran
Námluvy se zločinem
Lubomír Macháček
Pokušení s Kolombínou
Pro děti a mládež:
Mary Kellyová
Zasněžená červenka
Kiki Thorpeová
Víly Nevíly
Daisy Meadows
Kamarádky kouzelných zvířátek
Václav Čtvrtek
Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky
Markéta Hrubešová
Pan Brambora a jeho kamarádi
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NAZARET, středisko DM CČSH
Podpořte nás, přidejte se k nám i vy. Pomáhejte nám pomáhat!

MOŽNOSTI PODPORY
Individuální dárci
Naši činnost podporují také individuální dárci. Podpora z řad občanů nejen města Borovany je pro nás velkou oporou. Jsme moc rádi, že řada lidí cítí potřebu pomáhat.

Staňte se naším dobrovolníkem
Mohli byste věnovat Nazaretu svůj čas a pomoci nám při prodejích na některém z našich
trhů? 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 nebo dva dobrovolníci. Pokud máte chuť a čas nám pomoci, ozvěte se na telefon 736 711 253 nebo na
nazaretdilna@centrum.cz.

Jednorázový příspěvek na veřejnou sbírku
Přispějte na veřejnou sbírku, kterou máme registrovanou na Krajském úřadu Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích, číslo účtu 2900883784/2010.
Veřejné kasičky - Infocentrum Borovany, Petr Jirec Borovany, Flop Borovany, Kvítkonářství Baštýřová Borovany, Nazaret obchod.

Nákupem našich výrobků
1. Najdete nás na portálu Flér (www.fler.cz/dilna-nazaret) nebo na některém z trhů (kde
budeme, se dozvíte na našich webových stránkách www.nazaret.cz) a na facebooku Nazaret.
Nákupem zboží nám pomáháte pomáhat. Děkujeme.
2. Podpořte nás, když nakupujete na internetu!
Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu - od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů - můžete nám pomoci.

Modeláři v zimě nespí!
Končící podzim s sebou přináší také poslední soutěže plastikových modelářů, u nichž
již několikátým rokem nechybějí reprezentanti KPM Ledenice. Na letošní mezinárodní soutěž v Praze E-Day se vedoucí klubu se svými
svěřenci vypravili pouze načerpat inspiraci.
Závěr listopadu, sobota 25. 11., přinesl hned
dva významné mítinky - Českobudějovického
kapra a Plastikovou zimu v Bratislavě. Ač
byla naše účast na letošním „Kaprovi“ poněkud skromnější, odvezl si zkušený matador,
Michal Vacek, ocenění v kategorii lodě a ponorky.
Do zahraničí jsme se letos vypravili poprvé. Bratislavská soutěžní výstava má skvělý
zvuk v celé střední Evropě a organizátoři se
museli postarat o stovky modelů v nejrůznějších kategoriích. I když jsme soutěž obeslali

pouze čtyřmi modely, naše účast, dle reakcí
diváků, byla nepřehlédnutelná a věříme, že se
tohoto modelářského setkání budeme účastnit
i v příštích ročnících.
Práce klubu plastikových modelářů nespočívá jen ve zdokonalování zručnosti a technických dovedností členů, ale také ve vzdělávání
se a připomínání si důležitých dějinných událostí. Členové klubu proto i v letošním roce
vzpomněli na Den válečných veteránů a položili v sobotu 11. 11. v 11 hodin kytici k ledenickému pomníku padlých.
Jedna sezona končí, je třeba se připravit na
další. Stavitelé miniatur letadel, lodí, aut i staveb tak činí každé úterý od 15.30 do 17.00
v hlavní budově ledenické školy a noví zájemci
jsou vítáni.
Za vedoucí klubu J.P.
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Nová ředitelka v Nazaretu
Středisko Nazaret Borovany má od 1. 11.
2017 novou ředitelku. Stala se jí Mgr. Sabina
Mičková, která vystřídala ve funkci paní Mgr.
Marii Verboon Filipovou. Sabina Mičková
vystudovala učitelství pro základní školy na
Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
Před nástupem do Nazaretu působila na několika pracovních místech, díky kterým nasbírala zkušenosti s prací v sociálním podnikání,
v oblasti marketingu, propagace a zkušenosti
s vedením lidí. Těsně po ukončení studia učila
jeden rok na základní škole v Českém Krumlově výtvarnou výchovu, dějepis a angličtinu,
poté pět let pracovala v Praze v jazykové škole
na pozici koordinátorky firemních kurzů a manažerky, kde vedla osmičlenný tým pracovníků. Poté se vrátila zpět do jižních Čech, do
Českých Budějovic, kde spoluzaložila kavárnu Fér Café zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním, ve které se během svého
více jak tříletého působení věnovala mimo
jiné také propagační činnosti.
Ke své motivaci pro práci v Nazaretu říká:
„Baví mě práce s lidmi, prostředí chráněných
dílen a střediska poskytujícího sociální služby
je mi blízké, práci v této oblasti vnímám jako
smysluplnou, prospěšnou a naplňující. Vzhledem k mým předešlým pracovním zkušenostem bych se ráda zaměřila na propagaci celé
organizace prostřednictvím sociálních sítí a
internetu, udržela kvalitu současných poskytovaných služeb a vytvořila prostor, který
bude pro celý kolektiv zázemím pro vzájemnou spolupráci.“
Příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2018 pevné zdraví, stálý optimismus a úsměv na rtech přeje kolektiv Nazaret.
Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům
za vřelou podporu a pomoc.
Pozvánka na TURNAJ

ARROW CHALLENGE
Pátek 29. 12. od 10 do15 h
Sokolovna Ledenice
Vstupné 100 Kč na osobu

Arrow challenge je nová hra podobná
paintballu nebo airsoftu, ovšem namísto pistolí, značkovačů, se používají luky a šípy
s měkčenými pěnovými hroty bez barev.
Při hře nemusíte mít tedy žádné speciální
vybavení, stačí přijít v teniskách, tričku a
šortkách. Helmy a chrániče předloktí vám
zapůjčíme.
Jedná se o akční běhací hru pro dva až
pětičlenné týmy. Vyzkoušíte si různé verze
hry jako např.: vybíjená, archery tag nebo
team deathmatch. Luky se snadno natahují,
a proto je hra vhodná i pro děti. Pokud by
ovšem nezvládaly hru samotnou, mohou si
zastřílet na cvičné terče.
Více info na tel. 721 266 889,
FB stránkách Arrow Challenge nebo
webu www.arrow-challenge.cz
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Připravuje se plesová sezóna 2018
SO 20. 1. Ples SDH Ledenice
PA 2. 2. Farní ples
PA 9. 2. Maškarní ples - Baráčníci
SO 17. 2. Maškarní ples - obec Srubec
SO 24. 2. XIX. Reprezentační ples městys Ledenice
SO 3. 3. Sportovní ples TJ Slavoj

Plesy ve Zborovské Bumbálce
SO
SO
SO
NE
SO
SO

20. 1.
27. 1.
10. 2.
18. 2.
24. 2.
3. 3.

SDH Ohrazení
TJ Sokol Srubec
Maškarní bál SDH Ohrazeníčko
Maškarní bál pro děti, pořádá Svaz žen Zborov
Sportovní ples TJ Sokol Zborov
Maškarní bál pro děti, pořádá obec Srubec

KULTURNÍ PŘEHLED
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Čtvrtek 7. 12. v 18 h, společenská místnost DPS
Téma: Střípky z dějin ledenického hasičského spolku
Ó VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Neděle 10. 12. v 15 h ve Zborovské Bumbálce
Ó ADVENTNÍ KONCERT žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Středa 13. 12. v 17 h, Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Ó ČARODĚJNICKÁ NEVĚSTA - pohádka pro děti
V podání divadla J. K. Tyla České Budějovice
Sobota 16. 12. v 15 h, Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné, po pohádce nadílka pro děti
Ó VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Čtvrtek 21. 12. v 17 h, Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Ó ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Pátek 22. 12. v 18 h, náměstí Ledenice u vánočního stromu
Kdo bude chtít, může si pro Betlémské světlo přijít, jen mít
přenosnou olejovou lampičku nebo svíčku ve sklenici.
Koledy u rozsvíceného stromku zahrají děti ze ZUŠ Ledenice.
Pořádá Římskokatolická farnost Ledenice ve spolupráci se ZUŠ Ledenice a městysem Ledenice.
Ó KOLEDY POD VÁNOČNÍM STROMEM
Neděle 24. 12. ve 21.40 h, náměstí Ledenice u vánočního stromu
Účinkuje: Ženský pěvecký sbor
pod vedením Ing. Jaroslava Korčáka
Ó VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Vavřince v Ledenicích
Úterý 26. 12. v 18.30 h
Pořádá městys Ledenice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Ledenice.
Program: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční „Hej Mistře“
Vstupné dobrovolné
Ó VEMTE S SEBOU SOUSEDA
Čtvrtek 28. 12. v 17 h, ve Zborově pod lípou
Přijďte si popovídat, popít a dát si něco dobrého na zub.
Vánoční punč, klobásky na grilu.
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Čtvrtek 4. 1. 2018 v 18 h, společenská místnost DPS
Téma: Osmičkové roky v ledenických dějinách
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TIP NA DÁREK POD STROMEČEK
Městys Ledenice pořádá dne 28. 4. 2018 zájezd
na muzikál MEFISTO do pražského divadla Hybernia
Vstupenky za zvýhodněnou cenu 295 Kč si můžete zakoupit
v Místní knihovně v Ledenicích.
Cena včetně dopravy 600 Kč

MEFISTO
Znovu prožít mládí? Proč ne? DOMLUVTE SE S ĎÁBLEM!
Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je schopen vrátit
člověku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí láká i stařičkého profesora Fausta, který hlavně lituje, že během svého života
nestihl dokončit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mladý, získáte
i čas, jak své dílo dokončit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavně prožijete
znovu to, čemu jste se kvůli své posedlosti prací neměl čas věnovat!“ Slibuje lásku, zdravé tělo, sílu i moc. Mládí a čas výměnou za
duši, která ovšem s posledním dnem života člověka propadne Peklu.
Jak se rozhodnout? Ze starého profesora se na zkoušku stane mladík, který prožívá, na co už dávno zapomněl. Popíjí se studenty,
které kdysi učil, užívá radostí života, ale hlavně znovu prožívá
lásku. A to nejednu.
A když kromě lásky, získává i moc a na světě se mu v mladém
těle líbí víc a víc, začíná přemýšlet, jakou lstí se ze svého úpisu Peklu vymanit…
Láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá ďáblova nabídka v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu nalezeného mládí!
Toto představení získalo hlavní cenu Thálie 2016, kterou za
ztvárnění hlavní role převzal Josef Vojtek.
Odjíždět budeme v 9 hodin 10 min. z autobusového nádraží
v Ledenicích.Plánovaný návrat 19–20 h.
Srdečně vás zveme.

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

VÁNOČNÍ KONCERT
Klarinetový soubor Prachatice
20. prosinec 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 18.25.
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace Český hudební
fond, město Trhové Sviny, městys Ledenice, městys Besednice.

TJ SOKOL Ledenice

vás srdečně zve do sokolovny na turnaje
¡ BADMINTONOVÝ TURNAJ PRO DOSPĚLÉ
Sobota 9. 12., sokolovna Ledenice
Prezence od 8 h, zahájení turnaje v 8.30 h
Startovné v podobě občerstvení vítáno.
¡ OTEVŘENÝ SILVESTROVSKÝ BADMINTONOVÝ
TURNAJ PRO RODIČE A DĚTI
Sobota 30. 12., Sokolovna Ledenice
Prezence od 9 h, zahájení turnaje v 9.30 h
Startovné v podobě občerstvení vítáno.
Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se trefí do míčku, jedinou podmínkou
účasti jsou dvojice rodič (teta, strýc, starší sourozenec) + dítě.
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NOVÝ TRENÉR STANISLAV JINDRA
chce omladit mužstvo a hrát s Ledenicemi o čelo soutěže
Balon začal mít pravidelně u nohy ve Spartaku Trhové Sviny, když mu bylo 10 let. Přes
mládežnické kategorie se propracoval až mezi
A-tým a hrál i nejvyšší krajskou soutěž. Převážnou část amatérské kariéry avšak Stanislav
Jindra odehrál v týmu Sokol Olešnice. V loňském roce přestoupil do Slavoje Ledenice, kde
hrál za B-tým. Po podzimní části sezony přijal
nabídku převzít jako hlavní trenér A-tým v I. B
třídě a čeká ho první velká trenérská výzva.
V Ledenicích jste v letošní sezoně vypomáhal u A-týmu jako asistent trenéra. Když
jste se dozvěděl o konci kouče Vajgela, měl
jste hned od vedení nabídku převzít tým?
To, že bude Pavel Vajgel končit na pozici
trenéra, jsem se dozvěděl na naší společné
schůzce se Zdeňkem Vitouškem a manželi Krofikovými, kteří mají chod kolem A-mužstva na
starosti. Asi dva týdny poté mě oslovil Zdeněk
Vitoušek, zda bych trénování převzal a já jsem
tuto nabídku přijal.
Jaké plusy a mínusy jste promýšlel?
O nabídce jsem dlouho nepřemýšlel, protože to pro mě znamená velkou příležitost objevit se jako trenér u mužstva dospělých.
Rovněž tak si ale uvědomuji, že to pro mě
bude velká zodpovědnost tuto úlohu zvládnout. Doufám, že mi k tomu pomohou kluci
z týmu, protože jak jsem zatím stačil poznat,
tak v kabině je super parta, což je pro mě do
začátku určitě velké plus. Snad jako jediné negativum, které mohu nyní říct, je personální situace kolem mužstva po stránce zajištění
organizačních věcí. Skončili totiž manželé
Krofikovi a tak se nyní řeší, kdo jejich práci
bude dělat.
Máte už představu o náhradě?
Starat se o chod fotbalového mužstva v I. B
třídě není úplně jednoduchá práce a samozřejmě to vyžaduje celkem velké nasazení a obětování vlastního volného času. Proto jsem rád,
že funkce vedoucího mužstva se ujal Michal
Hladík (hráč Ledenic aktuálně po dlouhodobém zranění – pozn. autora), za což mu děkuji.
Ale i přes to bude ještě potřeba najít minimál-

ně jednoho člověka, který by s touto činností
pomohl.
Bývalý trenér chtěl hrát do 3. místa, ale to
se týmu nepovedlo. Proč?
Na tuto otázku je pro mě celkem jednoduchá odpověď. Podle mě to bylo tím, že se nám
během podzimu nepovedly zápasy se soupeři
z dolních pater tabulky a rovněž tak se nám nepodařilo udělat nějakou delší vítěznou sérii.
Budete chtít v týmu během zimní přípravy
něco výrazně změnit?
Prvním krokem bude ještě lepší vzájemné
poznání, abychom všichni věděli, co od sebe
očekávat. Myslím, že žádné velké změny se
ale v zimě čekat nedají. Po hráčích budu požadovat co největší účast na trénincích, protože
to co se natrénuje v zimní přípravě, tak z toho
potom hráč funguje celý rok.
Bavil jste se s vedením o posílení kádru?
Ohledně možných posil stávajícího kádru
jsme se zatím bavili spíše obecně, kdy by bylo
jistě vhodné do kádru přivést dva až tři hráče.
Ale žádná konkrétní jména ještě nepadla.
Jakou máte představu o skladbě mužstva?
Současný kádr není špatně poskládaný, ale
podle mého názoru by potřeboval v dohledné
době trochu omladit. Doufám, že jsem tímto
nikoho neurazil, protože starší a zkušení hráči
jsou pro tým a fungování kabiny důležití. Vážím si jejich přístupu a času, který fotbalu
v Ledenicích obětují.
Ze současného kádru by měli všichni hráči na jaře pokračovat v týmu nebo někdo odchází?
Podle dosavadních vyjádření hráčů a mých
informací by měli všichni hráči pokračovat.
Jaká bude zimní příprava a kdy začíná?
Zimní příprava začne buď 20. nebo 27. ledna a měli bychom trénovat minimálně dvakrát
týdně. V přípravě bych chtěl kombinovat jak
tréninky v hale, které budou spíše silové, tak samozřejmě i venkovní tréninky. V rámci možností budu také chtít, aby se nějaké tréninky
konaly i na hřišti s umělou trávou a to přede-

vším ke konci zimní přípravy. Tam už bych
chtěl lépe pracovat s míčem a nacvičovat
konkrétní herní dovednosti a situace. Během
zimní přípravy bychom se měli zúčastnit i
čtyřdenního soustředění a sehrát asi tři přípravné zápasy.
S jakými cíli půjdete do jara?
Myslím, že cíle do jarní části by měly zůstat
stejné, jak je nastavil před sezonou Pavel Vajgel. Tedy hrát do 3. místa, i když na něj nyní
ztrácíme sedm bodů. Já osobně bych chtěl
s mužstvem skončit minimálně do 5. místa,
což není nereálné.
Zapojíte do tréninků i hráče z B-týmu?
Jakou plánujete spolupráci obou mužstev?
Nabídka ke společným tréninkům pro hráče z B-týmu byla již opakovaná od předchozího trenéra, ale nesetkala se s příliš kladnou
odezvou. Já jsem tuto nabídku na naší společné schůzi hráčům B-týmu opět zopakoval a
tak teď již záleží pouze na nich, jestli přijdou či
nikoliv. Oba týmy se navzájem potřebují a počítám, že spolupráce pro zápasy bude v úzké
podobě.
Michal Heřman

INFORMACE
TJ SOKOL LEDENICE

PŘIJĎTE MEZI NÁS
Oddíl badmintonu (sokolovna)
¡ Středa od 15.15 do 16, 30 h
(Jana Votrubová) – věk 1.-9. třída,
trénink pro začátečníky a mírně pokročilé
¡ Sobota od 15.30 do 16,30 h
(Miroslav Saska)
Trénink pro více zdatné hráče.
Oddíl cvičení žen (sál U Králů)
¡ Úterý od 19 do 20 h
(Jana Votrubová) – kalanetika,
rehabilitační a posilovací cviky
¡ Čtvrtek od 19 do 20 h
(Ing. Iveta Šimková) – powerjóga,
cvičení na míči, rehabilitační cviky

Softballový klub Žraloci Ledenice

VÝZVA
Máte doma nějaké hračky, stavebnice, nábytek pro malé děti a už je nepoužíváte? Budeme
vám vděčni, pokud nám je darujete do nově
zřizovaného koutku pro maminky s dětmi
v naší klubovně na hřišti. Kontaktní telefon
724 094 869. Děkujeme!

PODĚKOVÁNÍ
Softballový klub Žraloci Ledenice děkuje
městysu Ledenice a všem fanouškům za letošní podporu. Přejeme vám všem krásné Vánoce
a hodně zdraví a pohody do dalšího roku.
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SHARKS
CHEERLEADERS
se v sobotu 18. 11. vrátily z první soutěže
sezóny, která se konala v Plzni.
Holky přivezly do Ledenic dvě zlaté medaile v kategorii Team Cheer story, zlatou
medaily v kategorii Group stunt allgirl senior
a stříbro v kategorii Group stunt peewee.
Rodičům a všem našim příznivcům moc
děkujeme za skvělou podporu.
Veronika Pokorná

Pewee team Mudlové z Nebelvíru 1. místo

Group stunt peewee 2. místo

Team junior 1. místo

Group stunt allgirl senior 1. místo

POZOR – JINÝ TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje je

2. ledna 2018

prosinec 2017

prosinec 2017
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Ledeničtí rybáři oznamují

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
Kde:
rybník Lazna – rybářská klubovna

Kdy:
pátek 22. 12. od 10 do 17 h
sobota 23. 12. od 9 do 12 h
V případě zájmu Vám ryby rádi
očistíme a naporcujeme.
Po dobu prodeje možnost pohoštění
v naší klubovně

PAVEL SLÁMA
malířství – natěračství
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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