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tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Zapište si do diáře…
sobota 20. 10.
TRADIČNÍ VÝLOV
RYBNÍKA PARČÁK
v Ledenicích
středa 24. 10.
KONCERT ŽÁKŮ
ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
ke 100. výročí vzniku ČSR
sobota 27. 10. od 10 h
VÝLOV RYBNÍKA
PAZDERNICKÝ
v Zalinách
sobota 27. říjen 2018 od 14 h
OSLAVA 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČSR
K měsíci říjnu neodmyslitelně patří i výlovy. Sledovat rybáře při práci můžete i v Ledenicích a Zalinách. V sobotu 20. října se za účasti veřejnosti loví ledenický Parčák a o týden později 27. října
Pazdernický v Zalinách. Přijďte se podívat. (Foto Richard Hůrka)

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 5. 9.
Rada městyse schválila:
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030046652/002
s E. ON Distribuce a. s., na pozemcích parc.
č. 1671/1 v k. ú. Ohrazení pro stavbu „Ohrazení, K 1602/2, Eliáš – úprava NN“ za cenu
24.200 Kč bez DPH.
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330039500/001 s E. ON Distribuce a. s., na pozemcích parc. č. 2273/23
a 2506/1 v k. ú. Zborov pro stavbu „Ohrazeníčko, 5 RD, Nechanický – kabel NN“ za
cenu 13.100 Kč bez DPH.
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030044878/002
s E. ON Distribuce a. s., na pozemku parc.
č. 4655/13 v k. ú. Ledenice pro stavbu „Ledenice, K 1251/4, Mrkva – úprava NN“ za
cenu 2.400 Kč bez DPH.
Rada městyse projednala a schválila:
 uložení kabelu dočasné přípojky NN v pozemcích parc. č. KN 2140/8, 2128/13 a 2128/16
pokračování na str. 2

čtvrtek 1. 11. 2018 v 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
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ZE ZASEDÁNÍ...
(pokračování ze str. 1)








pro staveništní rozvaděč novostavby RD na
pozemku parc. č. KN 2128/17 v k. ú. Zborov v celkové délce 28 m,
- připojení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD přes pozemky ve
vlastnictví městyse Ledenice parc. č.
KN 2128/21, 2128/13 na vodovodní a
kanalizační řád vedený na parc. č. KN
2140/5 v k. ú. Zborov,
- souhlasí s úpravou terénu pro vjezd na
parkovací stání pro dva osobní automobily ze stávající účelové komunikace ležící na pozemcích parc. č. KN 2140/5,
parc. č. 2128/21 a parc. č. 2128/13 v k.ú.
Zborov, souhlasí s realizací stavby.
povolení k provedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích ve vlastnictví
městyse Ledenice parc. č. KN 2433/3 a parc.
č. KN 2433/9 v k .ú. Zborov.
souhlasí s dokumentací pro ohlášení stavby
RD na parc. č. KN 750/1 a parc. č. KN
751/2 v k. ú. Zborov.
žádost na jednorázový pronájem části pozemku parc. č. KN 4651/1 v k. ú. Ledenice za
účelem umístění pouťových atrakcí na ledenické pouti v roce 2019.
schválila žádost o pronájem sálu „U Králů“
na každé úterý od 20.00 hodin k zahájení
cvičení – kruhový trénink a box aerobic.

Rada městyse byla seznámena:
 ředitelem školy Mgr. V. Šestákem s vyjádřením Odboru školství a tělovýchovy o situaci v 1. ročníku ZŠ Ledenice v souvislosti
s počtem žáků.











Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 19. září 2018
Zastupitelstvo městyse
projednalo a schválilo:
 projektovou dokumentaci ke společnému povolení na stavbu „Ledenice – ulice 5. května,
stavební úpravy“, která řeší jednostranný
chodník v ulici 5. května v úseku od křižovatky s ulicí Na Oborách po sokolovnu.
 projektovou dokumentaci ke společnému
povolení na stavbu „Ledenice – ulice Dr.



Stejskala, stavební úpravy“, která řeší stavební úpravy při jihovýchodní straně ulice
Dr. Stejskala v úseku od křižovatky s ulicí
Na Oborách po křižovatku s ulicí Lazenská.
poskytnutí finančního příspěvku do veřejné
sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci
obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo
osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č.j. KUZL 60663/2018.
podání žádosti o podporu do dotačního
programu MŠMT ČR Podpora materiálně
technické základny sportu, Podprogram
133 D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ, na akci
„Rekonstrukce atletického stadionu v Ledenicích“ s tím, že žadatelem bude spolek TJ
Slavoj Ledenice. V případě podpoření žádosti o dotaci, městys Ledenice poskytne ze
svého rozpočtu prostředky na dofinancování projektu ve výši 30% z celkového rozpočtu akce.
žádost o bezúplatný převod pozemků parc.
2
č. 187/2 (orná půda) o výměře 272 m ,
191/5 (ostatní plocha/ neplodná půda) o vý2
měře 74 m a části pozemku parc. č. 4650/4,
a to oddělený pozemek geometrickým plánem č. 1499-58/2018 parc. 4650/13 (ostatní
2
plocha/neplodná půda) o výměře 22 m v k.
ú. Ledenice za účelem rozšíření stávající
komunikace Na Vrchách v Ledenicích.
přílohu ke kupní smlouvě o koupi pozemku
parc. č. 3920/278 k. ú. Ledenice – Dohoda
o právech a povinnostech smluvních stran
ohledně připojení k základní technické infrastruktuře pozemků a jejich přístupu.
zadání výběrového řízení na dodavatele
stavby „Zaliny, kanalizace – ČOV“. Zastupitelstvo městyse schválilo, že základním
kritériem této veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena.
Jmenovalo členy hodnotící komise pro výběr uchazečů v tomto složení:
Komise: (Náhradníci:)
Ing. Michal Vazač, (Ing. Josef Hronek)
Pavel Viktora, (Hana Tůmová)
Jiří Beneda, (Jaroslav Tůma)
prodej části pozemku parc. č. 3920/139
2
(trvalý travní poros) o výměře 1099 m
v k. ú. Ledenice dle geometrického plánu č.

Ahoj léto! Ahoj prázdniny!
Takhle se děti rozloučily s prázdninami, zamávaly výletům, koupáním, zmrzlinám. Připravily si bačkůrky, pyžámka a vyrazily do ledenické školky.
Nejen v základní škole přivítali první školní den děti, ale i my ve školce jsme už
netrpělivě a natěšeně vyhlížely nové, ale i staré kamarády. Setkaly jsme se v nově
vymalovaných třídách. Čeká nás další školní rok spolu. Budeme si hrát, zpívat, tvořit, cvičit, budeme se učit o světě kolem nás, ale i o nás samotných, budeme se radovat, budeme se učit být spolu. Budeme poznávat prostředí, ve kterém žijeme,
budeme se těšit na pohádky, výlety.
Milé děti, přejeme vám, aby dny prožité v naší školce vám vyluzovaly úsměv na
rtech, abyste se s námi cítily bezpečně a radostně!
Za koletiv učitelek MŠ Ivana Martínková

INFORMACE ¡ Lékárna Pilulka Ledenice
Žádám rodiče, aby do lékárny neposílali děti samotné.
Léky lze vydat pouze dětem starším patnácti let.
Děkuji PharmDr. Hana Doleželová
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1486-15/2018 – jde o nově vzniklý pozemek
parc. č. 3920/280 (trvalý travní porost) za
účelem budoucí výstavby haly pro skladovací a výrobní prostor přípravků do jezírek.
 koupi pozemku parc. č. 1675/1 v k. ú. Ledenice (ostatní plocha / jiná plocha) o výměře
2
696 m .
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vstupní parter, sokolovna Ledenice“. Jako nejvhodnější nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou 1.867.306 Kč
bez DPH od firmy HP Bohemia s.r.o., Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou.
 výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Adaptace kotelny na učebny
ZŠ“. Jako nejvhodnější nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou od firmy David Borovka, Trocnovská 157, 373 11 Ledenice.
 kupní smlouvu na výkup vodního díla „prodloužení vodovodu a kanalizace, Ledenice“
na pozemku parc. č. 4638/5 k. ú. Ledenice
za cenu 121,- Kč včetně DPH.
 výsledek výběrového řízení na prodej pozemků obálkovou metodou „Lokalita – Za
školou“ – jako nejvhodnější nabídky byly
podle hodnotících kritérií vyhodnoceny nabídky s nejvyšší nabídkovou cenou.
 schválilo kupní smlouvu „Ledenice – Ohrazeníčko – vodovod a splašková kanalizace“
od investora za cenu 121 Kč včetně DPH.
Nový kanalizační a vodovodní řád je veden
na pozemcích parc. č. KN 2270/2 a 2506/2
v k. ú. Zborov.
 kupní smlouvu „Ledenice – Ohrazeníčko –
splašková kanalizace“ od investora za cenu
121 Kč včetně DPH. Nový kanalizační a
vodovodní řád je veden na pozemku parc. č.
KN 2438/18 v k. ú. Zborov.
Zastupitelstvo městyse neschválilo
 prodej pozemku parc. č. 2608/3 (ostatní
2
plocha/jiná plocha) o výměře 252 m v k. ú.
Ledenice.
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Přivítání prvňáčků
V pondělí 3. 9. 2018 v 7.55 školní zvonek
řinčí ze všech sil. Do lavic ZŠ, MŠ a ZUŠ
v Ledenicích se posadilo 30 prvňáčků, kteří
přišli do školy úplně poprvé.
Svůj první den ve škole strávili po boku
svých rodičů a prarodičů. Slavnostně je uvítaly třídní učitelky Mgr. Markéta Hanzlíková a
Mgr. Marie Petrášová v krásně vyzdobených
třídách 1. A a 1. B.
Prvňáčky a jejich rodiče přišel pozdravit
samozřejmě pan ředitel Mgr. V. Šesták, paní
zástupkyně Mgr. I. Šestáková a vedení ZUŠ
a ŠD.
Popřáli všem prvňáčkům, aby jejich nástup
do školy byl radostný a pohodový, aby měli
elán a chuť poznávat vše nové a hlavně aby se
jim ve škole líbilo. Rodičům popřáli dostatek
trpělivosti, důslednosti a také radosti z úspěchů
svých malých školáčků.
A pak začala poprvé „škola naostro“. Paní
učitelka si hned pro prvňáčky připravila zábavnou básničku s pohybovým doprovodem.
Nezbývá, než všem držet palce, aby jim radost a elán vydržel i nadále.
Mgr. M. Hanzlíková

Třída 1.A

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Cajkářovou z Ledenic,
zemřela dne 14. 9. ve věku 77 let,
t s paní Marií Mejtovou z Ledenic,
zemřela 15. 9. ve věku 86 let.

Třída 1.B

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s paní Marií Cajkářovou na její poslední cestě dne 21. září.
Děkujeme za účast na smutečním obřadu i za květinové dary.
Zarmoucená rodina

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Pavel KOLÁŘ

Na Oborách, Ledenice
(budova údržby městyse Ledenice)
Pravidelné ordinační hodiny:
úterý 16-17 h
čtvrtek 17-18 h
Akutní případy na tel.: 728 876 330
PROVOZ NEPŘERUŠEN!
Ordinace je i po dobu rekonstrukce sídliště
Na Oborách v plném provozu!

Třída 1.B
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Hasiči ze Zalin mají nový
dopravní automobil
V sobotu 22. září se konal hasičský srandamač u rybníka Pazdernický, který byl spojený se křtem nového dopravního automobilu VW Transporter pro místní hasiče. Hasičského srandamače se zúčastnilo celkem 27 družstev. Nejmladší zalinská přípravka ve věku
3-6 let celou soutěž zahájila a naši senioři v kategorii muži nad 65 let s obrovskými ovacemi celou soutěž úspěšně zakončili. Velmi slunné a povedené odpoledne moderoval DJ
Smile. Po tradičním nástupu došlo ke křtu nového dopravního automobilu (dále jen DA).
Po osmnácti měsících vyřizování se hasiči
v Zalinách dočkali. V roce 2018 žádalo o dotaci na nové DA v Jihočeském kraji 65 sborů.
35 sborům bylo vyhověno. Osmimístný
DA-L1Z VW Transporter 4 x 4 T6 s motorem
2,0 TDI o výkonu 110 kW, plní emisní normu
Euro 6. O pohon všech kol se stará spojka Haldex, převodovka je 6 stupňová manuální. Samozřejmostí je tažné zařízení.
Celková pořizovací cena Volkswagenu je
1 108 663 Kč včetně DPH. Na financování se
podílelo částkou 450 000 Kč Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS, 300 000 Kč Jihočeský kraj a 358 663 Kč městys Ledenice.
Hasiči v Zalinách by tímto chtěli poděkovat GŘ HZS a Jihočeskému kraji za dotaci na
tento DA, městysi Ledenice za dofinancování
zbylé částky a především starostovi městyse
Ledenice panu Jiřímu Benedovi za důvěru,
podporu a spolupráci při vyřizování grantů.
Děkujeme.
Pavel Viktora

Čas se nedá zastavit
Jedno období končí a další brzy začne. S kým
a jak, o tom si rozhodneme sami. Každý již chápe, že se jedná o volební období. To uplynulé
v našem městysi a přilehlých obcích lze určitě
hodnotit jako úspěšné. Mě, jako předsedovi Komise pro kulturu a mládež a sport, přísluší i
ohlédnutí v tomto směru. Rozhodně se není za
co stydět. V kultuře na naše poměry opravdu děláme „za málo peněz hodně muziky“. Možná, že i
trochu více a to díky všem občanům, kteří jsou
ochotni nám ve svém volném čase pomáhat. Tak
jako ve všem, i zde platí – jak si co dokážeme
udělat, tak i žijeme. I když bývají nároky mnohem vyšší, je nutné vždy zvážit, na co momen-

tálně máme, nejenom peníze, ale i kdo jak je
ochoten přiložit ruku k dílu. Rozhodně se
nám nyní velice daří rozvíjet práci s dětmi.
Současná nabídka pro mimoškolní činnost
dětí je jak v Ledenicích, tak i v přilehlých osadách velice bohatá. Za poslední dvě volební
období se koordinací Komise pro mládež do
této práce zapojilo hodně mladých občanů. Ve
Zborově, Ohrazeníčku, Ohrazení, v Zalinech a
v Ledenicích nebylo nikdy tolik ochotných
lidí věnovat se dětem jak individuálně, tak ve
spolcích, jako je tomu nyní. Pro děti vznikají
nová prostranství a akce pro zábavu, vzdělávání a využívání volného času. Jmenovat nyní

všechny, kteří s dětmi pracují a kteří nám pomáhají s kulturou, by zabralo hodně místa a tak
si dovoluji jim všem tímto poděkovat za jejich
záslužnou práci. Jejich přičiněním dochází
k dobrému rozvíjení života kolem nás. Přáním je, aby každému, kdo je ochotný v naší
společnosti svůj volný čas věnovat k rozvíjení a vzdělávání dětí, toto vydrželo co nejdéle
a vychovávali tak i své následníky. Je u nás
velikou výhodou, že ze strany radnice je stále
v tomto směru maximální podpora. V uplynulém volebním období byl rozvoj práce
s dětmi vždy podporován jak starostou a radou
městyse, tak i celým zastupitelstvem. Ať je
tomu tak i v dalším volebním období.
Za Komisi pro kulturu a mládež
Jiří Hinterhölz
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Osmičková výročí ledenických osad
V dnešním příspěvku o osmičkových výročích se podíváme do ledenických osad. Ani
jim se totiž v minulosti významné události
v letech končících číslicí osm nevyhnuly.
Začneme ve Zborově, kde se 1. ledna 1888
začalo vyučovat v nově zřízené obecné škole.
Do té doby zborovské děti docházely do Ledenic anebo byly v místě vyučovány potulnými učiteli (vysloužilými vojáky, zběhlými
studenty apod.). O zřízení samostatné školy ve
Zborově se poprvé hovořilo v roce 1870, tehdy
však záměr ještě nebyl úspěšně realizován. Až
v polovině osmdesátých let se podařilo školu
zřídit a stavbu školní budovy uskutečnit. Plány
vyhotovil stavitel Norbert Bendík z Lišova.
Slavnostní vysvěcení se konalo 30. října 1887
a od 1. ledna 1888 začala sloužit žákům a žákyním ze Zborova, Ohrazeníčka, Mysletína a
Svaté Voršily. Správcem školy se stal dosavadní ledenický učitel Josef Müller, který patřil jak
ve Zborově, tak v Ledenicích k významným
spolkovým činitelům. Dne 21. května 1938
zborovští zastupitelé odsouhlasili Müllerovi
udělení čestného občanství, které mu bylo předáno při oslavách 50. výročí zbudování školy
26. června 1938.
Další velkou událost pro Zborov představovala výstavba návesní kaple sv. Prokopa. Za
tím účelem byla v roce 1906 založena Jednota
pro zbudování kaple ve Zborově, která 6. března 1908 informovala knížete Schwarzenberga
o brzkém zahájení stavebních prací. Plány vypracoval architekt Jan Sedláček, stavbu řídil
zednický mistr Ondřej Jindra z Trhových
Svin. Hrubá stavba byla ještě v roce 1908 dokončena (jak dodnes připomíná i datum v průčelí kaple), ale její slavnostní vysvěcení se
odehrálo až o rok později, 22. srpna 1909.
Zároveň s výstavbou kaple ve Zborově probíhalo budování kaple v sousedním Ohraze-

níčku, kterou navrhl rovněž Jan Sedláček (ve
stejné době se podle jeho plánů stavěla také
kaple v Záluží – Trocnově). Slavnostní vysvěcení se konalo 14. června 1908 a provedl ho ledenický děkan Martin Brožka.
Shodou okolností i Zaliny mají výstavbu
kaple spojenou s osmičkovým letopočtem.
Základní kámen byl totiž slavnostně položen
13. května 1928 (byť je na něm vyryto datum
6. 5. 1928), předlohou se stala kaple v Horním
Miletíně z roku 1908. Zalinská stavba byla
vysvěcena 2. června 1929 Františkem Janem
Kroiherem. Všeobecně se největší zásluhy
o stavbu kaple přisuzují Jakubu Mertlíkovi,
který se v Zalinech narodil v roce 1849 a v roce
1860 odešel s rodinou do Ameriky, odkud posílal finanční dary, které nashromáždil mezi
krajany v zámoří. Nebyl tudíž jediným štědrým dárcem, jak se uvádí, jména ostatních
(kromě Kateřiny Vickové) však nejsou známa.
V září roku 1998 si Zaliny včetně kaple prohlédly potomkyně Jakuba Mertlíka.
Abychom však nezapomněli na Ohrazení,
zmiňme, že 6. června 1938 posvětil ledenický
kaplan Václav Janát nový kamenný kříž před
návesní kaplí. Na svoje náklady jej nechal
zhotovit Matěj Šimek (1884–1947) z domu
čp. 22.
Ve všech osadách se s radostí vítal konec
první světové války a vznik samostatného
Československa v roce 1918. Do každé obce
se následně vraceli muži, kteří museli odejít
bojovat na frontu v rakousko-uherské armádě. Někteří se vraceli jako členové legií v ruské, italské nebo francouzské armádě, kam se
dostali přes zajetí nebo zběhnutím (Zborov:
Matěj Dvořák, Tomáš Kadlec, Jakub Kouba,
František Plozl, František Třebín, Matěj
Třebín, Štěpán Vondrát, Matěj Zíka; Zaliny:
Vavřinec Klečka; Ohrazení: Štěpán Fencl;

ZO SPCCH BOROVANY - LEDENICE
¡ V měsíci řijnu oslaví své životní jubileum členové Dana Doubravová a Stanislav Jirát
z Ledenic. Oběma přejí členové hodně zdravíčka, pohodu a dobrou náladu, Standovi ještě
kilometry bez úrazu a šťastné návraty.
¡ Zveme členy na členskou výroční schůzi ZO SPCCH Borovany - Ledenice, která se koná
18. října od 14.00 hod. v Ledenicích „U Králů“. Hostem bude členka OV SPCCH
z Č. Budějovic. Po schůzi vám zahraje známá a vámi oblíbená kapela H+H.
Přijďte se seznámit s tím, co pro vás děláme a připravujeme napříště. Na obnovení
výboru ZO rádi uvítáme mladší, šikovné a schopné členy, kteří by nám pomohli
a poradili v řešení úkolů výboru ZO.
¡ V říjnu se zajedeme vykoupat do Gmündu a to 17. října ve středu. Zájemci se mohou hlásit
u p. Votrubové nebo p. Havelové.
¡ 19. října se zúčastní 11 členů ZO rekondice na Šumavě v Nové Huti.
¡ Zájemci, kteří se přihlásili na týdenní pobyt v Sezimově Ústí od 12.11.-18.11. mají
zajištěný odvoz a to:
12.11. v 10.30 z Borovan - autobusové nádraží, dále Ledenice - autobusové nádraží.
Odvoz je zajištěný i na zpáteční cestu ze Sezimova Ústí.
Každý účastník zaplatí 150Kč/osobu v Borovanech p. Himlové, v Ledenicích
p. Votrubové.
¡ Aktuální jsou nabídky na příští rok: Podhájská 11.5.-18.5., Itálie Caorle 7.6.–15.6.2019.
Veškeré info podá paní Himlová, tel. 724 771 343.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

Ohrazeníčko: František Švejda). Nemálo
však bylo i těch, kteří ve válce našli smrt a ke
svým rodinám se již nevrátili. Jejich jména
se následně objevila na pamětních deskách a
pomnících. Ve Zborově se jednalo o Matěje
Bláhu, Jakuba Bumbu, Josefa Cepáka, Václava Koktavého, Tomáše Mikeše, Adolfa Němce, Karla Němce, Petra Pubala, Jana Šajbla,
Václava Školku, Vojtěcha Třebína, Jana Tůmu
a Martina Vondrouše (připomíná je pamětní
deska v interiéru kaple odhalená v roce 1926).
Z Ohrazeníčka padli bratři František a Jan
Vackovi, pomník na jejich paměť před kaplí
byl odhalen v roce 1922 (jejich jména jsou
uvedena také na desce ve Zborově). Ze Zalin
padli Jan Farka, Jan Hlaváč, Václav Klečka,
Josef Štěrba a František Vondrát (pamětní
deska na kapli odhalena v roce 2015, Farka
a Štěrba mají ještě samostatné pomníky
u silnice).
O tom, jak v minulosti probíhaly oslavy
konce války a vzniku samostatného Československa v Ledenicích, se dočtete v listopadovém vydání Ledenického zpravodaje.
PhDr. Jiří Cukr

Místní knihovna
Ledenice
nabízí čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Kdo zabil Snížka?
Sára a toulavý dědeček
Anča a Pepík 5
Karlík a továrna
na čokoládu
Jacqueline Wilson Nečekané prázdniny
Tajemství
Green D. L.
Kája, super frája!
Gerit Kopietz
Ohrožená plavba
Walt Disney
Na vlásku
Jiří Žáček
Krysáci jsou zase spolu
Petra Soukupová
Josef Kejha
Lucie Lomová
Roald Dahl

Pro dospělé čtenáře:
Michaela Klevisová Dům na samotě
Jiří Hanibal
Hon na motýly
Margit Slimáková Velmi osobní kniha
o zdraví
Viktorie Veselá
Sázka na mizeru
Aleš Palán
Raději zešílet
v divočině
Josef Formánek
Úsměvy smutných
mužů
Václav Šrol
Četnické humoresky
z Borovan
Jojo Moyes
Zakázané ovoce
Jindřiška Ptáčková Dva kroky od stínu
Marie Michlová Smrt a pohřby
slavných
James Patterson Šestnáctá lež
Nerozlučný pár
Šťastné a veselé
Pastýř
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN
V SOKOLOVNĚ 2018-2019

Zborovský turnaj v plácané
Skoro už tradičně se na sklonku léta v neděli 19.8. se uskutečnil již
4. ročník ve Zborovské plácané. Turnaje se zúčastnilo 24 super lidiček
převážně ze Zborova. Dokázali, že se umějí skvěle bavit a přitom i trochu sportovat.
Za krásného letního počasí se některým dařilo více, některým méně,
ale tak už to ve sportu bývá. Nakonec všichni popřáli našemu patronu
turnaje, panu Levému, k jeho narozeninám a všichni přislíbili účast
v dalším ročníku. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje a
hezkého dne se sousedy. Budeme se těšit opět za rok.
Jiří Holeček

říjen 2018
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Dětská olympiáda již po sedmnácté
Druhou zářijovou neděli se již tradičně konala na ledenickém hřišti Dětská olympiáda.
Letos to byl již 17. ročník. Účast byla hojná –
sportovat přišlo 95 dětí.
Každý účastník dostal při prezentaci, kromě pamlsku a pamětní magnetky se znakem
Ledenic, letos poprvé i tričko s logem dětské
olympiády. Krásný nápad!
Soutěžilo se jako vždy v 5 kategoriích dle
věku, kluci a děvčata zvlášť. Děti si vyzkoušely několik disciplín - sprint, běh na delší
trať, skok do dálky, hod gumovkou, skok
v pytlích, válečky, hod na basketbalový koš i
střílení hokejkou na branku. Velké dětské
hemžení doplňoval křik, ruch, jásot i fandění
a povzbuzování od rodičů i prarodičů. To ke
sportu patří. Výkony byly rozmanité a ti nejlepší byli odměněni krásnými sportovními cenami, diplomy a medailemi. Všichni ovšem na
stupně nejlepších nedosáhli. Těm byla útěchou malá sladkost.
Pestrý sportovní program doplnilo občerstvení v podobě pikadoru a všichni společně
zhlédli divadelní představení „Pošťáckou pohádku“.
Počasí se vyvedlo naprosto skvěle - sluníčko svítilo a nebe bylo bez mráčků. Zkrátka nejen děti prožily krásné nedělní odpoledne plné
zábavy a pohybu.
Díky všem za účast a za skvělé sportovní
výkony. Zvláštní dík patří všem sponzorům,
především ČUS – Sportuj s námi, Jihočeský
kraj, městys Ledenice, Marius Pedersen, Finesa.
Za rok se na hřišti opět těšíme na shledání.
Sportu zdar!
Slavoj Ledenice
Výsledky 17. ročníku Dětské olympiády
v Ledenicích (9. 9. 2018):

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
TJ Slavoj Ledenice

HLEDÁ NOVÉ
SPOLUHRÁČE
Přijď si zahrát nebo jen tak „zapinkat“

Bližší informace
na tel: 731 534 327

Půlhodinka
s kronikářem
Téma:

O ledenickém pivovaru
Kdy:

čtvrtek 1. 11. 2018
Kde: společenská místnost DPS

Plastikoví modeláři v přípravách na soutěže
Ledenický klub plastikových modelářů letos zahájil již dvacátý rok svého působení. V posledních létech se mladí členové (dnes již i pod vedením svých bývalých kolegů) úspěšně účastnili mnoha regionálních soutěžních výstav a kromě ocenění si přiváželi i hodnotné ceny. V tomto
trendu bychom rádi pokračovali, a proto zveme mladé nadšence, kteří nejsou líní zvednout svá
pozadíčka od počítačů, aby si přišli vyzkoušet, a případně zdokonalit, svoji zručnost.
Scházíme se každé úterý od 15.30 do 16.50 v hlavní budově základní školy.
Přijďte, čeká na vás pohodová atmosféra při stavbě modelů letadel, vozidel i lodí.
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KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
ke 100. výročí vzniku ČSR
Středa 24. 10., začátek v 17 h, Divadelní sál Ledenice

INFORMACE LEDENICKÝCH RYBÁŘŮ
¢ Rybářský kroužek mládeže 2018/2019

¡ každý čtvrtek od 15.30, sraz pláž u Lazny
(v případě špatného počasí v klubovně MO)
¡ pruty a výbavu s sebou (dle možností)
¡ vedoucí rybářského kroužku Martin Míka

¢ Členská schůze MO

Středa 10. 10. 2018 od 18 v sálu U Králů
Program: výlovy, plán práce podzim,…
Účast členů MO nutná

¢ Podzimní výlovy

¡ sobota 13. 10. sraz v 7 h u Kačerovce, dále pak Slavíček,
Dolní a Horní Hradský
¡ sobota 20. 10. sraz v 7 h u Parčáku
(pořadí výlovu Šváňů/Mikolášů, Parčáček),
od 9 h Parčák tradiční výlov s hudbou a občerstvením,
prodej ryb

Pozvánka na

VÝLOV RYBNÍKA
PAZDERNICKÝ v Zalinách
Sobota 27. 10. od 10 h, prodej ryb od 11 h
Po celý den dechová hudba a občerstvení

říjen 2018

říjen 2018
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VÝSTAVA OVOCE – „K VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY“
Každým rokem v říjnu (letos 12. 10. – 16. 10.)
se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a
zahradnické a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky v Rudolfovské ulici č. 92
v Českých Budějovicích regionální výstava
ovoce. Tato výstava má svou dlouholetou
tradici. Letošní ročník je ročníkem devatenáctým.
Tématem letošní výstavy je 100. výroční
založení naší republiky.
„Naše škola byla založena v roce 1886 jako
Česká hospodářská škola na místě zvaném Na
Krásné vyhlídce (dnešní Rudolfovská ulice č.
92). Například ve školním roce 1898–1899
studovalo ve dvou ročnících 22 žáků. V letech
1918-1948 byly při škole postupně otevřeny

kurzy pro učitele lidových hodpodářských
škol, lidová škola zemědělská a učňovská škola zahradnická. V současné době naši školu
navštěvuje kolem 600 žáků všech maturitních
oborů, dále také mnoho posluchačů Jazykovou školu.Celkový počet zaměstnanců je 107.
Pedagogický sbor je stabilní, a to jistě také přispívá k dobré pověsti školy,“ dodává ředitel
školy Ing. Břetislav Kábele.
Náplň výstavy: každý rok mnoho pěstitelů
z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a
je opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat a
také hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd
hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule,
kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“, jeřabiny, dřín obecný a další málo známé ovoce
a podzimní plodová zelenina.
Soutěže v rámci výstavy: návštěvníci volí
Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, první den výstavy. Součástí je také
expozice včelařů. Vystavují se také perníčky
a historické odrůdy ovoce, odborníci poradí
v pomologické a pěstitelské poradně. Tato expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Ti nejprve
vyzdobí prostory, kde se výstava uskuteční,
poté tanečním vystoupením za doprovodu hudební produkce a mluveného slova výstavu
zahájí. Během výstavy studenti také prezentují
své maturitní práce a maturitní projekty.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny
otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9.00
do 17.00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby,
Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví
a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy,
středisko praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si
skleníky a výukový sad, vidět studenty školy
při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se
účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu
moderním traktorem a kombajnem, projet se na
koních. V areálu školy je k tomuto účelu také
vystavena velká a malá mechanizace, kombajny, moderní traktory a další zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.
Mgr. Olga Cahová

Soukromá výuka
hry na housle
a zobcovou flétnu
UZÁVĚRKA

v Ledenicích
Info: 731 457 028

příštího vydání
zpravodaje je

25. října 2018
Své příspěvky
můžete zasílat
na e-mail:
kultura@ledenice.cz
Cena inzerce je
2
3,75 Kč/cm + DPH

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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