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Vážení občané, čtenáři Ledenického zpravodaje,
dovolte mi, abych Vám za sebe a za celé vedení městyse Ledenice
popřál vše nejlepší do nového roku 2018, pevné zdraví, hodně lásky,
štěstí a pohody. Já osobně bych si přál, aby nás čekalo co nejméně nepředvídatelných událostí a zároveň co nejvíce těch radostných.
Jako každý rok, tak i letos nás čeká mnoho významných investic,
které mají jediný cíl a tím je, aby se lidem v Ledenicích líbilo, aby zde
rádi žili a aby se do Ledenic rádi vraceli.
Letošní rok bude určitě výjimečný. Je to rok, jehož kalendář je
zaplněný mnoha významnými výročími, ať je to například vznik
Československého státu, konec první světové války a mnoho dalších
významných historických událostí, ale velmi důležitý je i pro Ledenice.
Čeká nás totiž oslava 740. výročí od první písemné zmínky o existenci
Ledenic. Právě toto výročí bychom rádi využili k setkávání i mimo pracovní záležitosti. Připravujeme pro vás několik akcí, při kterých se
o Ledenicích dozvíte spoustu informací, kde se pobavíte a kde si jistě
příjemně odpočinete od každodenních starostí. Více vám prozradí Jiří
Cukr v článku Ledenický rok na str. 2. A já se již teď těším na setkání
s vámi.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

Městys Ledenice přijme zaměstnance na funkci
vedoucí sekretariátu, administrativní spisový
pracovník/pracovnice
více info na str. 3

Zdarma

POZVÁNKA NA PLESY
Sokolovna Ledenice
¡ SO 20. 1., 20 h
HASIČSKÝ ples - SDH Ledenice, hraje Monika
¡ PA 2. 2., 20 h
FARNÍ PLES, hraje S. A. M.
¡ PA 9. 2., 20 h
MAŠKARNÍ PLES – Baráčníci, hraje S. A. M.
¡ SO 24. 2., 20 h
XIX. REPREZENTAČNÍ PLES městys Ledenice, hraje Obzor
¡ SO 3. 3., 20 h
SPORTOVNÍ PLES – TJ Slavoj, hraje Fontanela

Zborovská Bumbálka
¡ SO 20. 1., 20 h
HASIČSKÝ ples - SDH Ohrazení, hraje Pohoda
¡ SO 10. 2., 20 h
MAŠKARNÍ PLES - SDH Ohrazeníčko, hrají Brusné kotouče
¡ NE 18. 2., 15 h
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI, pořádá Svaz žen Zborov
¡ SO 24. 2., 20 h
SPORTOVNÍ PLES - TJ Sokol Zborov, hraje S. A. M.
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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

„Ledenický rok“
plný výročí začíná
V roce 2018 si v naší zemi budeme připomínat mnohá kulatá výročí spojená především
s novodobými dějinami. Tím největším bude
100 let od konce první světové války a vzniku
samostatného československého státu, dalšími samozřejmě události spojené s roky 1938
(Mnichovská dohoda a zabrání Sudet), 1948
(komunistický puč) a 1968 (Pražské jaro a
okupace vojsky Varšavské smlouvy). Ale i ve
starších dějinách bychom našli zajímavé
„osmičkové“ události, jako např. úmrtí krále
Přemysla Otakara II. (1278), císaře Karla IV.
(1378), založení pražské univerzity (1348),
konec třicetileté války (1648) nebo občanské
revoluce po celé Evropě včetně českých zemí
(1848).
Rok 2018 však bude jubilejní rovněž pro
Ledenice, protože mnohé události z historie
našeho městyse se také udály v letopočtu
končícím číslicí osm. Největší je vydání listiny 13. července 1278, díky níž se vůbec poprvé dozvídáme o existenci Ledenic. V letošním
roce je tomu tedy přesně 740 let. Proto se městys rozhodl uspořádat celou řadu akcí, při nichž
budou významné dějinné mezníky z ledenické
minulosti připomenuty. Jakýmsi prvním počinem v tomto směru bylo vydání stolního kalendáře na rok 2018, který připomíná v každém
týdnu nějaké výročí krátkým textem, reprodukcí historického dokumentu (listina, fotografie,
mapa, razítko, portrét apod.) a současnou fotografií.
V průběhu nastávajícího roku se potom
v Ledenicích chystá mnoho menších akcí,
které budou věnovány starším i mladším epizodám z ledenických dějin. Již nyní lze prozradit, že se uskuteční přednáškový cyklus,
ve kterém odborníci přiblíží život v jednotlivých dějinných etapách se zaměřením na Ledenice, dále promítání historických filmů
s ledenickou tematikou, promítání fotografií
či představení knihy o F. J. Kroiherovi a unikátního nábytku, který tento ledenický děkan
a senátor osobně vytvořil a který v minulém
roce městys získal.
Hlavní část oslav proběhne o víkendu
22. až 24. června. Součástí bude pochopitelně bohatý kulturní program na náměstí a na
hřišti. Jeho definitivní podoba se už vytváří a
o všem budete včas informováni nejen prostřednictvím Ledenického zpravodaje. Součástí oslav by měl být den otevřených dveří
ve významných stavbách v městysi, představení nové obecní vlajky, řemeslný jarmark,
výstavy, ohňostroj, hudební produkce, propagační materiály apod. K oslavám se připojí i
členové Základní organizace českého svazu
včelařů. Ti slaví v letošním roce 130. výročí
založení.
Rozhodně je nač se těšit a věříme, že si každá generace najde to, co ji bude zajímat a bapokračování na str. 3
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„Ledenický rok“ plný výročí začíná
pokračování ze str. 2
vit. Chtěli bychom, aby občané i návštěvníci zažili něco, s čím se
v Ledenicích ještě nesetkali a na co budou, doufejme, s radostí dlouho
vzpomínat. Důležité však je, aby akce nebyly vnímány pouze jako
společensko-zábavné. Jejich aspekt by měl totiž být širší, s přesahem
do roviny vlastenecko-výchovné v tom smyslu, aby se všichni zamysleli nad dějinami a uvědomili si hlubší souvislosti a přesahy – díky minulým generacím tady můžeme v současnosti všichni být a díky minulým
generacím je tady vše, co nás obklopuje. Mnohdy to vnímáme jako
něco samozřejmého, ale naši předci museli nejednou tvrdě bojovat za
to, aby docílili potřebných kroků k rozvoji městyse a lepšího života
v něm (co úsilí, vyjednávání a času je stálo např. zajistit stálou lékařskou péči v místě, založit fungující hasičský spolek nebo postavit
vyhovující sokolovnu si dnes již nedovedeme vůbec představit).
I my se snažíme v dnešní době vylepšovat prostředí pro bydlení a
klidné žití v Ledenicích. K tomu náleží nejen pěkné silnice a chodníky,
čisté náměstí, vylepšování sportovního areálu, čištění rybníků, modernizace všech typů škol nebo péče o dodávku pitné vody, ale i kultura,
společenský život, spolkové vyžití a připomínání jak pozitivní, tak i negativní minulosti (s poučením, jak se vyvarovat stejným chybám). Právě letošní „osmičkový“ rok je ideální ke sjednocení všech těchto
faktorů a společnému připomenutí jak historie, tak současnosti. A jaká
nejvýznamnější výročí si v nastávajícím roce 2018 budeme připomínat
v rámci tzv. „Ledenického roku,“ jak jsme ho souhrnně nazvali.
¡ 1278, 13. 7. – první písemná zmínka o Ledenicích
¡ 1398, 29. 4. – Ledenice poprvé označeny jako městys

Městys Ledenice přijme zaměstnance na funkci

vedoucí sekretariátu,

administrativní a spisový pracovník/pracovnice
Práce na plný pracovní úvazek, nástup možný ihned
nebo nejpozději do 1. 4. 2018.
Předpoklady uchazeče:
¡ středoškolské vzdělání ekonomického směru
¡ znalost práce na PC (Word, Excel)
¡ schopnost komunikace s lidmi
¡ praxe ve státní správě vítána
K žádosti připojte: strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
Termín podání žádosti do 22. 1. 2018 do 13 hodin.
Místo podání žádosti:
Městys Ledenice – podatelna, Náměstí 89, 373 11 Ledenice.
Žádost lze poslat také elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný
elektronický podpis na adresu: podatelna@ou.ledenice.cz.
Informace: paní Paulová tel. 389 604 752
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¡ 1628, 20. 12. – vydána listina císaře Ferdinanda III. potvrzující
Ledenicím stará práva
¡ 1868, 2. 1. – ledenickým farářem se stal spisovatel a vlastenec
Karel Müller
¡ 1868, 18. 5. – městys zachvátil největší požár v historii
¡ 1878, 18. 4. – významnému českému varhanáři Františku Svítilovi
zaplaceno dodání nových varhan do kostela sv. Vavřince
¡ 1878, 4. 5. – první valná hromada místního hasičského spolku
¡ 1878, 16. 10. – z Ledenic odešel poslední sládek zdejšího
pivovaru Václav Bělohlávek
¡ 1888, 8. 7. – založen ledenický včelařský spolek, jeden
z nejstarších v republice
¡ 1888, 3. 9. – Ledenice postihla jedna z největších povodní
¡ 1898, 15. 7. – otevřena železniční zastávka Záluží – Ledenice
¡ 1898, 31. 12. – obecní výbor projednal žádost Josefa Kreibicha o
prodej obecních pastvin u Růžova za účelem těžby křemeliny,
která zde následně byla zahájena
¡ 1918, 25. 9. – v Ledenicích se narodil MUDr. Antonín Rubín,
průkopník české radiologie a dorostového lékařství
¡ 1918, 17. 11. – okázalá oslava osamostatnění českého státu
¡ 1928, 4. 6. – pořízeny nové kostelní zvony a 18. 6. věžní hodiny
¡ 1928, 7. 11. – dokončena stavba obecního vodovodu
¡ 1938, 23. 10. – posvěcena nová socha na mostě přes Spolský potok
¡ 1948, 9. 5. – svěceny nové kostelní zvony
¡ 1948, 17. 6. – v Ledenicích zemřel děkan, senátor,
národohospodář a publicista František Jan Kroiher
¡ 1948, 1. 7. – Františkem Bžochem obsazen definitivně zřízený
zdravotnický obvod
¡ 1948, 29. 8. – otevřena nová sokolovna
¡ 1948, 28. 11. – otevřen obecní biograf
¡ 1948, 24. 12. – shořela historicky cenná farská stodola
¡ 1958, 10. 12. – druhá návštěva světově proslulého violoncellisty
a dirigenta Mstislava Rostropoviče v Ledenicích
¡ 1968, 30. 6. – odhalení pamětní desky hudebnímu skladateli
Ferdinandu Sládkovi na jeho rodném domě na náměstí
¡ 1968, 1. 11. – zahájena generální oprava školní budovy, při níž
došlo mj. k zavedení vody do všech učeben nebo zřízení
sociálního zařízení
¡ 1978, 3. 3. – zemřel ledenický rodák Vlastimil Hajšman, jihočeská
hokejová legenda
¡ 1998, 5. 12. – poprvé se konal Tradiční ledenický Mikuláš
a poprvé bylo veřejnosti představeno noční nasvětlení kostela
¡ 2008, 13. 6. – slavnostní otevření softbalového hřiště
Shodou okolností se významná „osmičková“ jubilea dotýkají také
ledenických osad, jako třeba 1888 otevření školy ve Zborově, 1908
stavba kaple v Ohrazeníčku a ve Zborově, 1928 zahájení stavby kaple
v Zalinech, 1938 svěcení kříže před kaplí v Ohrazení nebo 1948 pořízení nových zvonů do kaplí v Ohrazeníčku a ve Zborově.
O některých z výše zmíněných událostí a výročí se lze více dozvědět
v uvedeném stolním kalendáři, při různých akcích během roku nebo
v každém letošním vydání Ledenického zpravodaje.
PhDr. Jiří Cukr

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.

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.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 6. prosince 2017
Rada městyse schválila:
 Dodatek č. 9 Smlouvy o nájmu a obstarání
správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace v Borovanech a Ledenicích, uzavřené dne 29. 10. 1996 ve znění pozdějších
dodatků.
 Smlouvu č. 1030041795/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 48/6 a 48/7
v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce, a. s.,
pro stavbu „Ledenice, K 40/3, Jiráková –
úprava NN“ za jednorázovou úhradu za
omezení vlastnického práva.
 návrh firmy E.ON Česká republika, s. r. o.,
Č. Budějovice, na umístění stavby nové kioskové betonové trafostanice o rozměrech
4x5 m, na pozemcích městyse Ledenice
parc. č. 1156/1 a 1139/1 v k. ú. Ledenice,
která nahradí stávající dožilou venkovní
trafostanici TS „Ledenice Zalinská“. Rada
městyse doporučuje starostovi zveřejnit záměr prodeje částí uvedených pozemků a
poté v zastupitelstvu městyse schválit prodej částí pozemku parc. č. 1156/ a části
parc. č. 1139/1 v k. ú. Ledenice, žadateli firmě E.ON Česká republika, s. r. o. České
Budějovice.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330041632/001 na pozemku městyse Ledenice parc. č. 1242/1 v k. ú. Ohrazení s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu
„Ohrazení, K 1242/1 – kabel NN“ v souladu
se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ze dne 13. 2. 2017.









Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 13. prosince 2017
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
s platností 1. 1. 2018 zůstává na úrovni roku
2017, tj. ve výši 370 Kč/poplatníka/rok.
Kalkulace sazby poplatku pro rok 2018 je
přílohou zápisu.
 sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na rok 2018 takto:
sběrná nádoba 110 litrů poplatek
(FO – podnikatel bez zaměstnance) 370 Kč
sběrná nádoba 110 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 1.850 Kč
sběrná nádoba 240 litrů
poplatek (FO – podnikatel). . . . 3.700 Kč
sběrná nádoba 600 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 9.250 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
 rozpočtový výhled městyse Ledenice na období 2018- 2020 ve znění dle přílohy zápisu.
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2018 dle předloženého návrhu včetně
jeho příloh:







příjmy . . . . . . . . . . . 52 064 259 Kč
výdaje . . . . . . . . . . . 68 223 900 Kč
financování . . . . . . . . 16 159 641 Kč
Rozdíl v rozpočtu městyse Ledenice na rok
2018 ve výši 16 159 641 Kč bude kryt ze zůstatku předchozích období.
rozpočet Sociálního fondu na rok 2018 dle
předloženého návrhu ve znění dle přílohy
zápisu.
rozpočtovou změnu č. 12/2017 za období
listopad a prosinec 2017 ve znění dle přílohy zápisu
na návrh inventarizačních komisí vyřazení
majetku z inventarizace městyse Ledenice
v rozsahu dle seznamu uvedeného v příloze
zápisu.
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Stavební úpravy
hasičské zbrojnice v Ledenicích“ – zadavatel obdržel jedinou nabídku, která byla
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
vyřazena. Zastupitelstvo městyse schválilo nové zadání veřejné zakázky „Stavební
úpravy hasičské zbrojnice v Ledenicích“,
včetně výběrového řízení dle pravidel dotačního programu, které pro městys Ledenice provede firma G-PROJECT, s. r. o.
Č. Budějovice na základě smlouvy o dílo.
Předpokládaný rozpočet uvedené akce je
cca 3 175 000 Kč bez DPH.
projektový záměr „Pořízení dopravního automobilu pro SDH Zaliny“. Zadání této veřejné zakázky, včetně výběrového řízení dle
pravidel dotačních programů pro městys
Ledenice provede Dan Hansel, Kájov na základě příkazní smlouvy. Předpokládaný
rozpočet uvedené akce je cca 1.000.000 Kč
vč. DPH. Zastupitelstvo městyse schválilo,
že základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo městyse schválilo realizaci
tohoto záměru s podmínkou přidělení dotace Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR a dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje.
Provozní řád sokolovny v Ledenicích pro
sportovní činnosti, který vstupuje v účinnost od 1. 1. 2018, ve znění upraveném dle
požadavků členů zastupitelstva, které je přílohou zápisu.
prodej pozemků v k. ú. Ledenice parc. č.
2
377/19 o výměře 84 m a parc. č. 378/4 o vý2
měře 43 m žadateli Ondřeji Martíškovi za
smluvní cenu.
prodej části pozemku parc. č. 1630/1 v k. ú.
Zborov, oddělené geometrickým plánem č.
491-41/2016 jako pozemek parc. č. 1630/9
2
o výměře 439 m (ostatní plocha/manipulační plocha) u rekreační chaty č. ev. 167
žadatelce Miloslavě Bořilové za smluvní
cenu.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 Výroční zprávu Základní školy, základní
umělecké školy a mateřské školy Ledenice
za školní rok 2016/2017 ve znění dle přílohy zápisu.

leden 2018
Zastupitelstvo městyse odložilo:
 rozhodnutí o žádosti Mileny Baierové o prodej části pozemku parc. č. 1011/28 v k. ú.
2
Zborov o výměře 601 m (ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha) u rekreační chaty č. ev. 108 a pozemku st. 110
2
o výměře 30 m , s tím, že žadatelka zajistí
nový geometrický plán na oddělení části
pozemku okolo chaty parc. č. 1011/28. Výměra oddělované části pozemku musí být
předem odsouhlasena předsedou Osadního
výboru Zborov.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na výkup vodního díla „Změna části kanalizační přípojky na kanalizaci veřejnou“,
vedení v délce 8 m na pozemku parc. č.
4636/3 v k. ú. Ledenice, od investorů stavby
Václava a Ludmily Fenclových za symbolickou smluvní cenu 121 Kč vč. DPH.
 bezúplatný převod uvedených pozemků
v k. ú. Ledenice od Jihočeského kraje do
majetku městyse Ledenice dle GP č.
1469-64/2017:
parc. č. druh pozemku v k.ú. Ledenice
výměra
4655/12 ostatní plocha/ostatní komunikace
2
31 m z pozemku 4655/6
4655/13 ostatní plocha/ostatní komunikace
2
376 m z pozemku 4655/6
4655/14 ostatní plocha/ostatní komunikace
2
635 m z pozemku 4656/6
4655/15 ostatní plocha/ostatní komunikace
2
610 m z pozemku 4656/6
4659/3 ostatní plocha/ostatní komunikace
21 m2 z pozemku 4659/2
Celkem 5 pozemků v k. ú. Ledenice o cel2
kové výměře 1673 m
Zastupitelstvo městyse schválilo směnu
pozemků v k. ú. Ledenice:
 pozemek parc. č. KN 1259/3 o výměře
297 m2 (zahrada) dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území – v ploše určené pro bydlení v rodinných domech
- městské (Bm) ve vlastnictví městyse Ledenice
 za pozemek část parc. č. KN 1206/68 o vý2
měře cca 2000 m (orná půda) ve vlastnictví
Jiřího Kopeckého (celková výměra poze2
mku 12991 m )
Zastupitelstvo městyse dále schválilo že:
- rozdíl ve výměrách směňovaných
pozemků nebude finančně
kompenzován,
- uvedená směna pozemků je
s podmínkou zřízení věcného břemene
na pozemku parc. č. 1259/3 za účelem
budoucího uložení veřejné kanalizace,
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výkup části pozemku par. č. 340/4 o výmě2
ře 290 m v k. ú. Ledenice, oddělené geometrickým plánem č. 1480-92/2017 – nové
parc. č. 340/22 od vlastníka Jaroslava Diviše za smluvní cenu.
 výkup části pozemku par.č. 343/10 o vý2
měře 12 m v k. ú. Ledenice, oddělené geometrickým plánem č. 1481-92/2017 – nové
parc. č. 340/40 od spoluvlastníků Josefa
pokračování na str. 5
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
 návrh vlajky městyse Ledenice dle přílohy
zápisu.

pokračování ze str. 4











Fraňka, Vlasty Fraňkové a Štěpánky Sýkorové za smluvní cenu.
výkup pozemku parc. č. 3901/4 o výměře
2
198 m v k. ú. Ledenice od spoluvlastníků
firmy AL-SYSTEM EXPO s. r. o., Borovany a firmy Slach CZ s. r. o.
prodej části pozemku v k. ú. Ledenice
v průmyslové zóně část parc. č. 3920/139 tr2
valý travní porost o výměře 4772 m (dle ÚP
– zastavitelná plocha – výroba a skladování),
žadateli firmě VISHNYAKOFF s. r. o., Římov, za smluvní cenu.
Kupní smlouvu na výkup stavby „Prodloužení kanalizace a vodovodu II, k. ú. Zborov, Ohrazeníčko“ od investora stavby
Lukáše Nechanického za symbolickou
smluvní cenu 121 Kč vč. DPH v souladu
se Smlouvou o uzavření budoucí kupní
smlouvy ze dne 21. 9. 2016.
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na výkup stavby „Vodovodní přípojka
VB 1 v k. ú. Ledenice“ od investora stavby
AL-SYSTÉM EXPO s. r. o., Borovany za
symbolickou smluvní cenu 121 Kč vč.
DPH.
Darovací smlouvu, kterou firma E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice daruje do vlastnictví městyse Ledenice 2 ks
bezpečných branek v celkové hodnotě
47.795 Kč vč. DPH za účelem dovybavení
sportoviště ve správě městyse Ledenice.

Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení č. 360 ze dne 13. 9. 2017 na základě písemného sdělení Lukáše Tomandla ze
dne 6. 12. 2017 o odstoupení od koupě části
pozemku parc. č. 3920/139 trvalý travní
2
porost o výměře cca 1100 m v k. ú. Ledenice v průmyslové zóně.
 usnesení č. 373 ze dne 25. 10. 2017 na základě jiného geodetického zaměření části
pozemku parc.č. 3920/139 v k. ú. Ledenice
a změny názvu firmy žadatele – původní žadatel o prodej pozemku firma Artviro s. r. o.
Římov.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 projektový záměr „Stavební úpravy zpevněných ploch, Ledenice – hřbitov“.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 20. prosince 2017
Rada městyse projednala a schválila:
 v souladu s § 102 odst. 2) písm. n) zákona
o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizační řád Úřadu
městyse Ledenice ve znění dle přílohy zápisu, který nabývá účinnosti dnem schválení.
Rada městyse schválila:
 pacht rybníka Pazdernický v k. ú. Zaliny na
2
pozemku parc. č. 480 o výměře 14967 m
žadateli Sboru dobrovolných hasičů v Zalinech na dobu určitou 10 let od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2027 za smluvní cenu.
 ukončení Nájemní smlouvy s Františkem
Prokopem ze dne 10. 11. 2008, na pronájem
pozemku parc. č. 3920/251 v k. ú. o výměře
2
19076 m , na základě podané výpovědi
z důvodu ukončení zemědělské činnosti.
Nájem pozemku parc. č. 3920/251 bude
ukončen ke dni 31. 12. 2017.

Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 novou Metodiku stanovení prodejních cen
pozemků ve správním území městyse Ledenice.
Tato metodika nabývá platnosti od 1. ledna
2018 a nahrazuje Metodiku stanovení prodejních cen pozemků, která byla schválena
zastupitelstvem městyse 4. 12. 2012.

Vodné a stočné pro rok 2018
Zastupitelstvo městyse schválilo cenu vodného a stočného ve dvousložkové
formě od 1. 1. 2018 takto:
Kapacita
vodoměru
3
(m /hod.)

Schválené dvousložkové ceny vodného a stočného od 1.1.2018
Pohyblivá složka (Kč/m3)
Celkem

Vodné

Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)

Stočné

2,5
6,0
10,0
15,0

66,23

34,79

31,44

Celkem

Vodné

Stočné

842

552

290

4071

2991

1080

10341

8015

2326

21807

17530

4277

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studna) od 1. 1. 2018
3
pevná složka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,32 Kč/m
3
pohyblivá složka . . . . . . . . . . . . . . 31,44 Kč/m
3
3
Cena za 1 m celkem . . . . . . . . . . . . 34,86 Kč/m
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 15 %.

 pacht zemědělských pozemků městyse Ledenice v k. ú. Ledenice o celkové výměře
2
448829 m (seznam pozemků je uveden
v příloze zápisu) žadateli obchodní firmě
EPIGON A, s. r. o., Ledenice na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 za
smluvní cenu.
 přidělení uvolněného bytu č. 59/D v Domě
s pečovatelskou službou žadateli panu Pavlu Vaňkovi od 1. 1. 2018, za předpokladu
písemného souhlasu Odboru sociálních
věcí Magistrátu města Č. Budějovice.
 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne
1. 1. 2009 uzavřené se ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice. Tímto dodatkem se zvyšuje cena a výměra vypůjčeného pozemku parc. č. st. 804
v k. ú. Ledenice.

Místní knihovna Ledenice
nabízí svým čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:
Lenka Rožnovská
Anežka se těší na miminko
Hynek Klimek
Strašidlář – Mezi námi
čarodějnicemi
Mezi námi trpaslíky
Naděžda Munzarová
Starý sad
Zuzana Pospíšilová
Hedvika a Andělín
Disney Vílí dobrodružství
Faunina velká mise
Amulet a hymna
Lenka Rožnovská
Ježimlada Sazička
Jeff Kinney
Deník malého poseroutky 12

Pro dospělé čtenáře:
Vlastimil Vondruška
Husitská epopej VI.
Miroslav Macek
Saturnin se vrací
Halina Pawlowská
Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Martina Formanová
Povídky na tělo
Josef Fousek
Zkrátka bez pozlátka
Jaroslava Černá Perlová koruna
Artur Janoušek Sklep
Zuzana Rampichová
Ve znamení zvěrokruhu
Jaroslav Kuťák Strašidla z Woodlandu
Jan Bauer
Smrt papaláše
Tomáš Přibyl
Smutný žhář
Jojo Moyes
Krasojezdkyně
Liane Moriarty Šílené výčitky
Julie Garwood Úniky
Patrick Taylor
Doktore, vy jste se zamiloval!
Robert Bryndza Temné hlubiny
Anthony Doerr O dívce Grace
Leila Meacham Ryanova pomoc
William Golding Pán much
Stephen King
To
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ZE ŠKOLY

Z mateřské školy
Podzim definitivně předal vládu paní Zimě,
a tak i u nás ve školce již od konce listopadu
začaly adventní přípravy. Nejprve přišel na
řadu Mikuláš. Malí zlobílci zpytovali svědomí
a přemýšleli, jak se napravit. Čerti byli letos
velice hodní a Mikuláš dětem nadělil samé Mikuláš u Koťat
dobroty.
Očekávání nám pomohly zpestřit různorodé činnosti. Divadlo Okýnko k nám přijelo s pohádkou „Kouzelná truhlička“, navštívili jsme adventní výstavu U Králů, Pejsci a Sluníčka upekli koláčky, Koťátka a
Ježci vánoční perník. Kouzelná vůně naplnila celou školku.
Následovaly tradiční vánoční dílny. Poděkování zaslouží všichni
zúčastnění, ať se jednalo o rodiče, příbuzné, známé nebo sourozence.
Všichni tvořili s nadšením skleničkové svícínky, aspoň na chvilku zapomněli na všední starosti a užili si příjemné odpoledne s našimi
školkáčky.
Poslední týden před vánočními prázdninami jsme společně ozdobili
stromeček na zahradě a zazpívali si vánoční koledy. Poté k nám do

Zdobení stromečku na zahradě

Pečení perníku u Ježků

školky zavítal Ježíšek a děti se mohly radovat z dárků. Postavily si autodráhu, konstruovaly z různých stavebnic, potrápily se s didaktickými
pomůckami.
V dalším období se budeme těšit na zimní radovánky, divadelní
představení, čtení školáků a také na další spolupráci s rodiči, prarodiči
aj., kteří myslí i na ostatní s drobnými dárečky, připravují nápaditá překvapení, nosí nám papíry na kreslení a podobně. Děkujeme za vstřícnost, pochopení, že nám jde o společnou věc, a tou je prospěch vašich
dětí. Naším zájmem je, aby se jim dařilo nejen ve školce, ale i v dalším
životě.
za kolektiv dětí a učitelek MŠ Vlasta Plchová

Nadílka u Sluníček

Pejsci u krmelce

leden 2018
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Jak jsme poznávali PODĚKOVÁNÍ
K 31. prosinci 2017 odešla do předčasného důchodu paní učitelka Hana Fyrbachová.
naši obec
V mateřské škole působila neskutečných třicet sedm let, z toho byla devatenáct let vedoucí

Ve výuce Člověk a společnost jsme probírali téma Naše obec. Navštívili jsme radnici,
kde nás pan starosta Beneda provedl po všech
pracovištích úřadu, seznámil nás, co musí on
a ženich s nevěstou dělat při svatebním obřadu
a také jsme se podívali do bývalých pivovarských sklepů a navíc dostali i dárky.
Na čističce odpadních vod nám pan Franěk
vysvětlil a ukázal, co se děje se znečistěnou
vodou než se z ní stane opět čistá, která se
může vrátit zpět do přírody.
Také jsme se byli podívat v hasičárně, kde
nám pan Frejlach dovolil sednout do nových
aut, nasadit si těžkou helmu, vše prohlédnout a
obdivovat přes 200 pohárů za výborné výsledky v hasičském sportu.
Všem ještě jednou děkujeme, moc se nám
to líbilo!
žáci 3. ročníku

učitelkou. Za tu dobu prošlo jejíma rukama cca 1000 dětí… Ano, tolik dětí ovlivnila svým
laskavým, empatickým a spravedlivým přístupem. Děti i jejich rodiče ji za to měly moc rády.
Jako vedoucí učitelka „zformovala“ mateřskou školu do dnešní podoby a tak nebudu daleko
od pravdy, když řeknu, že s ní odchází i kousek ducha naší ledenické mateřské školy.
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, elánu a krásných zážitků.
A na závěr… „Hani, děkujeme za vše. Budeš nám i dětem moc chybět.“
Za kolektiv MŠ, Kamila Saláková

Chtěli jsme to také vidět aneb advent v klášteře
Od starších spolužáků se žáci 5. a 6. tříd dozvěděli, jak zajímavá, zábavná a poučná pro ně byla exkurze do klášterního komplexu v Českém
Krumlově. Bylo rozhodnuto. Pojedou také. Tentokrát však na trochu
jiný program než třídy předchozí.
Děti v rámci této návštěvy absolvovaly interaktivní expozici a strávily dopoledne plné zážitků v podobě adventní grand tour. Měly možnost vyrobit si svíčku a vonný olejíček, prošly tajemným sklepením
alchymistů a půdních prostor, prohlédly si klášterní komnaty, zákoutí
kaple a betlém. Dozvěděly se něco z historie českokrumlovského
kláštera, jeho vzácnostech i životě klarisek a minoritů.
Největším zážitkem byla návštěva filmové expozice Anděl Páně 2.
Zájemci si tu mohli vyzkoušet kostýmy Petronela a Uriáše a přenést se
do atmosféry natáčení.
Pro ilustraci přikládáme několik autentických snímků.
Pedagogický dozor: Hana Jílková (5. třída), Lucie Trázníková (6. třída)
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E.ON daroval městysu dvě bezpečné fotbalové branky

Ó 23. 11. 2017
Technický zásah – odstranění praporu
ze střechy budovy školy – při orkánu
Herwart byl odlomen prapor z budovy
školy a zanesen na střechu. Hrozilo jeho
přepadnutí a ohrožení chodců.
Ó 6. 12. 2017
Kaliště - požár v areálu vrakoviště
Ó 19. 12. 2017
Borovany - požár ve sklepě domu
Ó 25. 12. 2017
dopravní nehoda „U Křížku“

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli 22. prosince rozloučit na poslední cestě s paní Hanou Hinterhölzovou.
Děkujeme za květinové dary a vlídná
slova útěchy.
Manžel a dcery

Společenská kronika
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Hanou Vojtovou z Ledenic,
zemřela dne 6. 12. ve věku 66 let,
t s panem Ladislavem Jindrou z Ledenic,
zemřel dne 10. 12. ve věku 71 let,
t s paní Hanou Hinterhölzovou
z Ledenic, zemřela dne 18. 12. ve věku
nedožitých 64 let,
t s paní Marií Rochovou z Ledenic,
zemřela dne 29. 12. ve věku 72 let.

Mára Holeček
v Ledenicích
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se v Ledenicích
uskutečnila přednáška předního českého horolezce Máry Holečka. Děkujeme městysi Ledenice za umožnění konání této akce. Veliký dík
patří také všem zúčastněným divákům, nejen
Ledeňákům, ale i těm, kteří přijeli z blízkého i
vzdálenějšího okolí a zcela tak zaplnili ledenický divadelní sál.
Za pořadatele David Borovka a Pavel Cukr

Ve středu 6. prosince převzal ledenický starosta od zástupce firmy E.ON pana Miroslava Točína dva kusy branek v celkové hodnotě 50 tisíc korun. Bezpečné brankové konstrukce darovala
energetická společnost některým městům a obcím v rámci svého projektu Rodinný fotbálek, který
slouží k podpoře mládežnického sportu. A jak při poděkování firmě E.ON uvedl starosta Ledenic,
městys nové branky využije ve sportovním areálu v Ledenicích.

leden 2018
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Půlhodinka s kronikářem

Koncert žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Téma: Zápis roku 2017 do kroniky městyse
Kdy: čtvrtek 1. února 2018 od 18.00 h
Kde: společenský sál DPS

Pondělí 29. leden, začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
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Prosinec ve Zborově
Předvánoční čas je plný milých událostí
a ne jinak je tomu ve Zborově. Třetího prosince jsme slavnostně rozsvítily vánoční stromek
u zdejší kapličky. Atmosféra byla umocněna
i novými jesličkami a koledami, které zpívaly
místní dětičky. Hudební doprovod byl v rukách Vašíka Voharčíka, který celý dětský sbor
bravurně vedl.
10. prosince se v místním sále Zborovské
Bumbálky konalo setkání s důchodci. Opět se
představil dětský sbor se svým hudebním doprovodem. Všem přítomným bylo zdarma podáváno občerstvení nejen z rukou místních
členek svazu žen, ale i od pana hospodského.
Buchty, koláčky i cukroví. Jistě si pochutnal
každý. Velkou radost babičkám i dědečkům
udělaly vlastnoručně vyrobené vánoční svícny
z rukou těch nejmenších.
Abychom si i my ženy zpříjemnily přípravy na svátky Vánoc, proměnily jsme v neděli
17. 12. malý sál v hospůdce v kino. Odpoledne proběhlo promítání pohádky pro děti a ve-

černí bylo pod taktovkou romantiky. Vůně
punče, svařeného vína i popcornu a všemožných lahůdek se linula po celé hospůdce. Věřím, že takto zpestřený advent jsme si všechny
zasloužily a také jsme si báječně večer užily.
Obrovské díky Lucce Juhasové a Lucce Sedlákové, kterým za kulturní život našeho spolku
vděčíme. Veliké díky i ostatním, kteří nám
fandí a podporují naši činnost. Zejména místnímu spolku SDH, Zborovské Bumbálce,
městysu Ledenice a každému, kdo naše akce
navštěvuje.
Dovolte mi za svaz žen popřát v novém
roce nám všem, pevné zdraví, štěstí a radost ze
všeho hezkého, co nás jistě čeká.
Za svaz žen Ivana Vazačová

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

Ve Zborově poprvé vítali adventní čas nejen zdobením
stromečku, ale i vlastnoručně vyrobenými jesličkami
s Ježíškem, Marií a Josefem

leden 2018
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X. Novoroční královská jízda
traktorů ve Zborově
Ač se to nezdá, ale je to tak. Letošní ročník
novoroční jízdy traktorů byl již desátý. Z recesistické akce silvestrovského večírku se stala
událost širšího povědomí, která přitahuje řady
zvědavců. Mnozí z těchto zprvu zvědavců se
stávají pravidelní návštěvníci a z některých
poté i aktivní účastníci. Mohlo by se zdát, že
každý rok je stejný, ale pokaždé je to jiné, pokaždé nás někdo překvapí. Jsou to jednak řidiči
strojů a jejich unikáty, jindy jsou to návštěvníci,
kteří si třeba připraví krásné transparenty, jindy zase ti, bez kterých by ta jízda neměla tu
krásu a kouzlo. Jsou to ti, kteří nám zpříjemňují cestu, respektive zastávky u jejich nemovitostí. Opět musíme poděkovat rodině Šimků a
Padrtů v Ohrazení a hasičům v Ohrazeníčku za
to, co nám každým rokem připravují za občerstvení. Každý si zde přijde na své. A nemyslete si, není nás málo, jelikož málokterý řidič
jede sám. Každý má minimálně jednoho závozníka, ale v průměru to vychází tak tři na jeden stroj. Punč a čaj se vaří v prádelních
hrncích, tácy se slaným občerstvením se nevejdou na stoly a nebýt špinavých tváří dětí,
ani byste si nevšimli, že tam bylo také něco
sladkého. Občerstvit takovou bandu není otázkou pár peněz, proto náš velký dík, za to co pro
nás dělají. Občerstvení vezeme ale i my, naši
regulovčíci opět připravili ve své polňačce výbornou gulášovku a čaj na zahřátí. Regulovčí-

ci s vojenskými vozidly nám tradičně zajištují
bezproblémový přejezd hlavní silnice. Letos
nám, respektive vám, přijeli ukázat i jejich
nový kousek – samohybný protiletadlový
30 mm dvojkanón na podvozku Pragy V3S typ
PLDvK lidově nazývaný „ještěrka“. Mnozí
z účastníků na něj nostalgicky hleděli, protože
v době jejich vojenské služby s ním jezdili.
Jelikož nás čekal jubilejní ročník, nechali
jsme udělat pamětní medaile k této příležitosti,
které jsme rozdávali k startovnému. Startovné
slouží k závěrečnému občerstvení ve Zborovské Bumbálce, kde Fanda Kadleců připravil
doslova hody pro všechny zúčastněné. Vyrobeno bylo 53 medailí, jedna ještě chyběla. Ano
je to tak, letošní ročník byl nejvíce navštíveným ročníkem. Za desetileté trvání jízdy, nás
nejvíce bylo 39 a nyní přes padesát. To ani největší optimisté nečekali. Traktory a samohyby
stály, kde se dalo. Stovky návštěvníků si fotili
a obdivovali krásné stroje. Nejvíce obdivů asi
sklidil samohyb rodiny Klímů ze Zborova
s velkým motorem továrním značky Slavia
„stabilákem“ při jeho chodu. Mezi traktory
převládala značka Zetor a i v těchto řadách,
byly vidět pěkné kousky, zejména co se týče
„pětadvacítek“.
Krom tradičních účastníků z okolních
obcí, Ledenic a Vrcova přijeli i nové tváře
z Doudleb nebo Střížova. Věhlas této akce se

Ledenická sportovní z. s. přerušila činnost

Turnaje Yauwais Cup
v roce 2018 nebudou
I přes již naplánované termíny turnajů Yauwais Cup a Winter
Yauwais Cup neproběhne v letošním roce ani jeden z nich. Zda se
turnaje ještě někdy uskuteční, není jisté.
Letní varianta měla mít v roce 2018 již 6. ročník, zimní se měl
v březnu konat poprvé. Kromě těchto akcí končí Ledenická sportovní i s dalšími projekty jako např. Silvestrovský běh (16. ročník).
Členové spolku přejí všem poklidný rok 2018, pevné zdraví
a mnoho radosti a úspěchů.
Michal Heřman

šíří dál a dál a není potřeba žádné velké medializace.
Protože parta kolem starých strojů nezapomíná, vzpomněli jsme společně večer naše
dva členy z Ohrazeníčka paní Růženu Vackovou a pana Václava Hinterhölze, kteří nás
opustili v loňském roce a uctili jejich památku
minutou ticha.
Po výborné česnečce a grilovaném vepřovém masu propukla pak zábava i s muzikou.
Všichni dlouho do noci probírali proběhlou
jízdu a vzpomínali při prohlížení fotografií
na minulé ročníky. Takže nezapomeňte, příští
Nový rok začněte ve Zborově s traktory.
Michal Vazač
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Zatím se daří
To si mohou oprávněně a zaslouženě říci
kluci z kroužku lodních modelářů o předešlých létech.
V roce 2016 byla vybojována účast na Mistrovství světa v Polsku 2017 a i přes vysoké
náklady a časovou náročnost se tři naši kluci
zúčastnili a ve své kategorii z osmadvaceti
nejlepších zúčastněných modelářů přivezli do
ČR třetí a čtvrté místo. Bylo třeba také obhájit
titul Mistra ČR a i to se podařilo.
Jsou to výsledky za práci a té si já jako vedoucí vážím nejvíce. V dobře vybavené modelářské dílně je radost každý čtvrtek a pátek učit
modelařinu, o které se říká, že obsahuje mnohá rozlišná řemesla. To, co tam vzniká pod rukama mladých modelářů, se dá i koupit, ale už
to rozhodně nemá takovou cenu, jako když si
to každý vytvoří sám a vloží do toho svůj um a
píli. S radostí potom sleduji, jak si každý takové věci váží a chrání si ji.
Jedná se o velice nákladné práce s odbornými nástroji, ale výsledek
potom stojí za to. Naučit se udělat vlastníma rukama nějaké hodnoty, je
velice dobrá průprava do života. To tihle kluci dobře vědí a tak se svými modely vytváří ještě další hodnoty, jednou z nich je například reprezentace městyse Ledenice dnes už i na nejvyšší úrovni. Tyto
hodnoty vznikají dobrým přístupem k práci a podporou našich přízniv-

ců, podnikatelů, městyse Ledenice, sponzorů a v neposlední řadě i rodičů modelářů.
Budeme-li nadále dobře pracovat, přinese to jistě dětem v kroužku
modelářů i zasloužené výsledky.
Vám všem, kteří nám pomáháte a i čtete naše řádky, ještě jednou
děkujeme. Do nového roku přejeme dobré zdraví a radost z vytvořené práce.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz

Nejmladší ledeničtí Žraloci bilancují
Letošní sezóna byla pro náš klub Žraloci
Ledenice velmi úspěšná. Kromě dospělých
týmů žen i mužů se na úspěších klubu podíleli
i naši nejmladší.
Kategorie teeballu letos odehrála čtyři dlouhodobé soutěže - ligy a navíc tři samostatné turnaje. Celkově to znamenalo porci 95 zápasů!
Nejmladší hráči ročníku 2010 a 2011
odehráli regionální soutěž U7, v níž se pravidelně potkávali se stejně starými dětmi z Trhových Svin a Hluboké nad Vltavou. Na
finálovém turnaji, který se odehrál za krásného počasí v Hluboké, startovaly navíc týmy
ze západu Čech – Plzeň a Domažlice. Naše
děti se během roku rozehrály k dobrým výkonům a v konkurenci ostatních družstev nakonec obsadily konečné páté místo v regionu
Jihozápad.
Děti ročníku 2010, 2009 a 2008 měly program opravdu nabitý. Hrály dvě regionální soutěže U9, jednu pod hlavičkou České baseballové
asociace (ČBA) a druhou pod Českou softballovou asociací (ČSA). V těchto soutěžích jsme se
utkali s Trhovými Sviny, Hlubokou a Sezimovým Ústím. V nadstavbě soutěže ČBA navíc
hrály Plzeň, Domažlice a Klatovy. Přesto, že
jsme obě soutěže odehráli s velmi mladým týmem, jsme předvedli pohlednou hru s dobrými výsledky: v baseballové soutěži třetí a
v softballové soutěži první místo.
Nejstarší děti v tréninkové skupině,
tedy ročník 2007 doplněný o mladší děti,
sehrály celostátní soutěž v coachballu U11
(pálkaři nadhazuje jeho trenér). Této soutěže se zúčastnilo 25 družstev z celé ČR, proto
byla rozdělena do tří divizí. My jsme během
jara odehráli čtyři turnaje v divizi Jih. Postupně jsme se zlepšovali a nakonec naší divizi

vyhráli. Na podzim se pak uskutečnil mezidivizní turnaj pro nejlepších osm týmů ČR, kde
jsme po nepovedeném výkonu obsadili osmé
místo.
Na jaře jsme v Ledenicích uspořádali Stříbrný Superpohár U10. Byl to kvalifikační turnaj na Supercup U10 – mezinárodní turnaj pro
24 týmů hraný každoročně první červnový víkend v Praze. Na Supercup postupovaly pouze
dva nejlepší týmy z ledenického turnaje a nám
se podařilo po velmi dramatickém finále zvítězit a tedy postoupit do Prahy. Pro děti, a nejen
pro ně, to byl mimořádně silný a krásný zážitek. V Praze jsme se mimo jiné utkali s týmy
z daleké Číny nebo z Barcelony.

Poslední soutěží bylo podzimní Mistrovství ČR v coachballu U11, kde jsme opět hráli
s velmi mladým týmem. Přesto jsme odehráli kvalitní turnaj a z celkového počtu patnácti přihlášených družstev jsme skončili čtvrtí,
když nám bronzová medaile doslova proklouzla mezi prsty…
Celý tým měl v létě tradiční softballové
soustředění v krásném areálu v Hluboké nad
Vltavou, kde jsme kromě zlepšování softballových dovedností zvládli i koupání a další zábavu s létem neodmyslitelně spojenou.
Už teď se těšíme na tréninky, zážitky a zápasy v novém roce 2018!
Josef Ižof
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Badmintonové turnaje
Turnaj dospělých
Konal se již 9. ročník a to v sobotu 9. 12. 2017. Jako každý rok se i
tentokrát náhodně vylosované dvojice soupeřů utkaly ve hře každý s každým. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů z Ledenic a okolí. Na prvním místě
se umístili Romana Sabó a Tomáš Tachecí, na druhém Jaroslava Koblasová a Jaroslav Tachecí a třetí místo na pomyslné bedně vítězů obhájili
Libor Bárta a Jaroslav Havel. Všem hráčům děkujeme za účast a za příjemné strávení sobotního dne.
Poděkování taktéž náleží obci Ledenice a Sokolu Ledenice za podporu a zprostředkování prostor tělocvičny. Doufáme, že i příští rok se při
příležitosti již jubilejního desátého ročníku všichni setkáme ve stejném,
v lepším případě i v hojnějším počtu. Turnaj je totiž pořádán jako otevřený široké veřejnosti, a proto jsou všichni badmintonoví nadšenci vítáni.
za zúčastněné LB

Turnaj dítě + rodič
Dne 30. 12. 2017 jsme se v devět ráno sešli na již tradičním badmintonovém silvestrovském turnaji rodič + dítě, jehož hlavním
cílem je, aby rodiče viděli, jak mají šikovné
děti a občas jim trochu pomohli uhrát nějaký
ten bod.
Turnaje se zúčastnilo devět dvojic. Hráli
jsme systémem každý s každým, tak každý pár
odehrál osm zápasů.
Pro mě jako trenérku dětí bylo úžasné sledovat, jak s každým zápasem se tým více a
více sehrává a zlepšuje své výkony a to nejen
děti, ale i rodiče. V sokolovně jsme strávili celou sobotu, poslední zápas byl dohrán v 17.30 h.,
ale nic nám nescházelo, každý přinesl něco
dobrého na zub, tak jsme nestrádali. Aby se
děti nenudily, postavili jsme na pódiu pingpongový stůl a tak si děti mohly spolu nebo s rodiči vyzkoušet i pingpong, což většina dětí přivítala s nadšením.
A jak to dopadlo? Na prvním místě byl tým Matyáš Čouza + tatínek, na druhém místě Veronika Sasková + tatínek a na třetím místě Vojtěch Saska + maminka. Díky sponzorům, městysu
Ledenice a T. J. Sokol Ledenice nikdo z dětí neodešel bez ceny a každý rodič dostal za svůj výkon sáček ledové čokolády, aby doplnil velký výdej energie.
Doufám, že se turnaj všem zúčastněným líbil a i na konci tohoto roku sejdeme a zase si pěkně
zahrajeme.
Jana Votrubová

Milí studenti a příznivci komunitní školy,

do roku 2018 bych vám za Komunitní školu ráda popřála mnoho
zdraví, štěstí, pohody a lásky. Komunitní škole bych přála spoustu
studentů, kteří se k nám budou rádi vracet.
Zimní semestr v KS pomalu končí a už na přelomu ledna a února
zahájíme semestr letní. Pokud byste rádi navštěvovali naše kurzy,
můžete se hlásit prostřednictvím emailu ksboravany@gmail.com
a nebo www.ksborovany.cz

Nabídka jazykových kurzů:
¢ Anglický jazyk s Evou Balounovou:

cena kurzu 1550 Kč/15 lekcí (60 min)
¡ Úterý 18.45–19.45 – Úplní začátečníci
- kurz určený pro všechny, kteří se nikdy angličtinu neučili
a chtějí začít.
¡ Středa 18.45-19.45 – Mírně pokročilí začátečníci (A0/A1)
V kurzu pracujeme s učebnicí New English File Elementary,
je určen pro všechny, kteří se už anglicky učili, ale rádi by si
vše znovu zopakovali
¡ Čtvrtek 19.00-20.00 – Středně pokročilý začátečníci (A1)
V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary.
Je zde kladen důraz na opakování a upevnění osvojených
znalostí gramatiky, na oživení a aktivní používání již získané

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) více zdatné hráči

slovní zásoby, na systematický rozvoj výslovnosti. V rámci
konverzace se zaměřujeme na takové aktivity, které
vedou k rozvoji komunikačních schopností v anglickém
jazyce. Důležitou součást představují také poslechová cvičení
a autentické články.
¢ Německý jazyk: cena kurzu 2350 Kč/15 lekcí (90 min)
¡ Úterý 17.00–18.30 – Pokročilí začátečníci (úroveň A2)
V tomto kurzu pracujeme s učebnicí Sprechen Sie Deutsch 1.
Tento kurz je postaven na konverzaci již získané slovní
zásoby a jejím prohloubení, uvědomění si základních
gramatických principů a jejich osvojení. Práce s textem a
poslechy jsou běžnou součástí.
¢ Ruský jazyk: cena kurzu 2350 Kč/15 lekcí (90 min)
¡ Středa 17.00–18.30 – Kurz s rodilým mluvčím
zaměřen na praktické použití jazyka, orientaci a porozumění
textu – azbuce a konverzování na dané téma
Od listopadu se úspěšně mezi pravidelné aktivity zařadily hodiny
jógy. Cvičíme každé úterý od 17.30–18.30. Cena jedné lekce je 80 Kč.
Nezapomněli jsme ani na děti. Projekt „Děti na startu“ je připraven na čtvrteční odpoledne. Děti od 3–5 let cvičí od 16 h, děti od 6 let
pak od 17 h. Budou pokračovat i pravidelné setkávání Lesní pedagogiky.
Aktuální nabídku kurzů a informace z Komunitní školy naleznete
také na našich internetových stránkách www.ksborovany.cz
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XIX. SPOLEČNÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTYS LEDENICE
A TJ SOKOL
Datum konání: sobota 24. únor, začátek: 20 h
Místo konání: sokolovna Ledenice
Vstupné: 200 Kč - místenkový prodej
(v ceně vstupenky občerstvení na stolech)
hraje OBZOR
PROGRAM
¡ předtančení taneční skupiny Aiwa! tribe
¡ kouzelnické vystoupení Martina ČEJKY
¡ slosování vstupenek o hlavní cenu večera zlatý přívěsek!
¡ bohatá tombola
Předprodej místenek bude zahájen
ve středu 17. ledna v Drogerii U Žaludů
Oslovujeme tímto všechny zájemce z řad ledenických podnikatelů a živnostníků, že mohou na plesu prezentovat svou firmu prostřednictvím tomboly.
Pokud se svým darem rozhodnete zpestřit plesovou tombolu,
můžete dar odevzdat na radnici v úředních hodinách, nebo zavolat
na tel.č. 389 604 755, 606 443 518 a pracovník městyse u vás dar vyzvedne a předá vám potvrzení o daru.
DĚKUJEME

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

UZÁVĚRKA

pro únorové vydání
Ledenického zpravodaje

je 25. ledna
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna, Náměstí 89, 373 11
Ledenice, nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.

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

leden 2018
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