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Zdarma

Zapište si do diáře…

O tom jak se v Ledenicích i osadách slavilo výročí 100 let české státnosti, si můžete přečíst
na str. 6–9

Sobota 10. 11.
12. ROČNÍK FESTIVALU
LED&ice 2018
sál U Králů od 18.30 h
Čtvrtek 15. 11.
PROJEKCE FOTOGRAFIÍ
BESEDA – AUTOGRAMIÁDA
Milan Koželuh představuje novou
knihu STROPNICE příběh řeky
divadelní sál od 18 h
Sobota 17. 11.
PŘEDVÁNOČNÍ SBĚR
NA DOBROU VĚC
sál U Králů od 14 h
Sobota 17. 11.
DĚTSKÝ PYŽAMOVÝ PLES
sál U Králů od 15 h
Neděle 18. 11.
DESKOVÉ HRY
sál U Králů od 15 h
pokračování na str. 3

Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Ledenice
pro volební období 2018–2022
Zvolení členové zastupitelstva
Kandidátní listina
č.

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk
42

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

1

KDU-ČSL a nezávislí

5 Míková Marcela MUDr. Mgr. Ph.D.

KDU-ČSL

BEZPP

233

15,76

1

2

Sdruž. za rozvoj osad městyse

1 Hronek Josef Ing.

2

Sdruž. za rozvoj osad městyse

5 Tůma Jaroslav

56

NK

BEZPP

403

13,38

1

50

NK

BEZPP

248

8,23

2

2

Sdruž. za rozvoj osad městyse

4 Viktora Pavel

40

NK

BEZPP

239

7,93

3

3

Občané pro Ledenice

3

Občané pro Ledenice

2 Vazač Michal Ing.

41

NK

BEZPP

349

13,30

1

1 Vlášek Jaroslav Ing.

52

NK

BEZPP

344

13,10

2

3
4

Občané pro Ledenice

5 Hinterhölz Jiří

66

NK

BEZPP

293

11,16

3

Ledenice - náš domov

1 Beneda Jiří

52

NK

BEZPP

707

10,63

1

4

Ledenice - náš domov

4

Ledenice - náš domov

12 Žaludová Jaroslava Bc.

4 Cukr Jiří PhDr.

32

NK

BEZPP

624

9,38

2

53

NK

BEZPP

545

8,19

3

4

Ledenice - náš domov

11 Doleželová Hana PharmDr.

4

Ledenice - náš domov

3 Pecková Ivana Ing.

4

Ledenice - náš domov

2 Franěk Miroslav Mgr.

52

NK

BEZPP

452

6,79

6

4

Ledenice - náš domov

5 Petráš Milan

39

NK

BEZPP

363

5,45

7

4

Ledenice - náš domov

6 Frejlach Radek

43

NK

BEZPP

402

6,04

8

54

NK

BEZPP

497

7,47

4

49

NK

BEZPP

489

7,35

5
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Výsledky voleb v obvodu Ledenice
Počet
volených
členů
zastupitelstv

Okrsky

Počet
volebních
obvodů

15

celkem
1

zpr.
4

4

Kandidátní listina
číslo

v%
100,00

Hlasy

název

abs.

Voliči
v seznamu
1 956

Počet
kandidátů

v%

Vydané
obálky

Volební
účast v %

1 085

Odevzdané
obálky

55,47

Přepočtený základ
dle počtu kandidátů

Platné
hlasy

1 084

14 359

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

1 KDU-ČSL a nezávislí

1 478

10,29

15

14 359,00

10,29

1

2 Sdruž. za rozvoj osad městyse

3 011

20,97

15

14 359,00

20,96

3

3 Občané pro Ledenice

2 624

18,27

15

14 359,00

18,27

3

4 Ledenice - náš domov

6 649

46,31

15

14 359,00

46,30

8

597

4,16

15

14 359,00

4,15

0

5 Komunistická str.Čech a Moravy

Výsledky voleb v jednotlivých okrscích volebního obvodu Ledenice
Volební okrsek 1 - Ledenice
Voliči
v seznamu
1 541

Vydané
obálky

Volební
účast v %

820

Volební okrsek 3 - Ohrazení
Odevzdané
obálky

53,21

Platné
hlasy

819

Kandidátní listina
číslo

Voliči
v seznamu

10 949

167

Hlasy

název

abs.

1 KDU-ČSL a nezávislí
2 Sdruž. za rozvoj osad městyse

Volební
účast v %

108

64,67

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

108

Kandidátní listina
v%

1 314

Vydané
obálky

12,00

číslo

1 469
Hlasy

název

abs.

1 KDU-ČSL a nezávislí

v%
52

654

5,97

1 042

70,93

3 Občané pro Ledenice

2 209

20,18

3 Občané pro Ledenice

195

13,27

4 Ledenice - náš domov

6 246

57,05

4 Ledenice - náš domov

154

10,48

526

4,80

26

1,77

5 Komunistická str.Čech a Moravy

162

Vydané
obálky

Volební
účast v %

88

Odevzdané
obálky

54,32

Platné
hlasy

88

Kandidátní listina
číslo

5 Komunistická str.Čech a Moravy

Volební okrsek 4 - Zaliny

Volební okrsek 2 - Zborov
Voliči
v seznamu

2 Sdruž. za rozvoj osad městyse

3,54

název

1 KDU-ČSL a nezávislí

Voliči
v seznamu
86

1 115

Volební
účast v %

69

80,23

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

69

Kandidátní listina

Hlasy
abs.

Vydané
obálky

v%

číslo

název

1 KDU-ČSL a nezávislí

826
Hlasy

abs.

v%
60

7,26

590

71,43

52

4,66

2 Sdruž. za rozvoj osad městyse

725

65,02

2 Sdruž. za rozvoj osad městyse

3 Občané pro Ledenice

156

13,99

3 Občané pro Ledenice

64

7,75

4 Ledenice - náš domov

151

13,54

4 Ledenice - náš domov

98

11,86

31

2,78

5 Komunistická str.Čech a Moravy

14

1,69

5 Komunistická str.Čech a Moravy

Společenská kronika
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Horalovou z Ledenic,
zemřela dne 28. 9. ve věku 84 let,
t s panem Janem Chrtem z Ledenic,
zemřel dne 23. 10. věku 63 let,
t s paní Růženou Hinterhölzovou
z Ohrazeníčka,
zemřela dne 28. 10. ve věku 83 let.

Blahopřání

V říjnu oslavila významné životní jubileum 80 let paní Vlasta Fraňková z Ledenic.
Oslavenkyni pogratuloval starosta městyse
Jiří Beneda.
S přáním všeho nejlepšího a především
pevného zdraví se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje.

Dne 6. listopadu se v dobrém zdraví dožívá
krásných 90 let naše spolubydlící paní Eliška
Bendíková.
Přejeme Vám štěstí, zdraví,
život ať Vás pořád baví,
dlouhá léta v pohodě na vycházkách v přírodě.
Krásné chvilky u čtení, při němž mysl nelení.
A-Z kvíz a Alešek zpříjemní Vám den i věk,
nemoc ať s Vámi nic nesvede!
To vše přejí sousedé z DPS
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Zapište si do diáře…
pokračování ze str. 1

Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 3. října 2018
Rada městyse projednala a schválila
 žádost o jednorázový pronájem části pozemku parc. č. KN 4651/1 a části pozemku parc.
č. 4766 v k. ú. Ledenice za účelem umístění pouťových atrakcí na ledenické pouti
v roce 2019 a stanovila úhradu za smluvní
pronájem.
 žádost o jednorázový pronájem části pozemku parc. č. KN 4651/1 a části pozemku parc.
č. 100 v k. ú. Ledenice za účelem umístění pouťových atrakcí na ledenické pouti
v roce 2019 a stanovila úhradu za smluvní pronájem.
 žádost o pronájem sálu „U Králů“ na každé
úterý od 16.30 do 17.30 hodin na projekt
Děti na startu za cenu smluvního pronájmu.
Rada městyse projednala a souhlasí:
 s podnájmem části pronajatých nebytových
prostor v budově č. p. 71, Náměstí, Ledenice dalšímu subjektu společnosti TIPSPORT
a. s., Beroun k provozování živnosti – sázkové kanceláře a další obchodní činnosti
této společnosti v souladu s předmětem
podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku,
a to na dobu určitou od 1. 12. 2018 do
30. 11. 2020.
Rada městyse schválila:
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030045543/003 s E.ON









Distribuce a. s., na pozemku parc. č. 2433/3
v k. ú. Zborov pro stavbu „Zborov, K 750,
Novotný – kabel NN“ za cenu 4.700 Kč bez
DPH.
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030044810/002 s E.ON
Distribuce a.s., na pozemku parc. č. 2161/3,
2520/5, 2438/2, 2438/18, 2222/2, 563/40,
2232/9, 2501/1 a 2161/5 v k.ú. Zborov pro
stavbu „Ohrazeníčko, 4xRD – kabel NN“
za cenu 15.000 Kč bez DPH.
smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330032304/002 s E.ON Distribuce a.s.,
na pozemku parc. č. 4650/2 a 4655/13 v k.
ú. Ledenice pro stavbu „Ledenice směr Slavošovice – kabel NN“ za cenu 12.200 Kč
bez DPH.
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030045798/002 s E.ON
Distribuce a. s., na pozemku parc. č. 4638/1
v k. ú. Ledenice pro stavbu „Ledenice,
K 129, Doleželová – úprava NN“ za cenu
1.300 Kč bez DPH.
žádost pro novostavbu rodinného domu na
pozemku parc. č. 2273/13 v k.ú. Zborov a
souhlasí se:
- stavbou RD,
- napojením na vodu,
- napojením na kanalizaci,
- napojením na komunikaci stávajícím
sjezdem.

S historickými hoblíky až do Prahy
Ve dnech 11. až 13. října se městys Ledenice společně se Střediskem praktického
vyučování oboru truhlář zúčastnil veletrhu Pragoligna v Praze. Pragoligna je mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl,
který se letos uskutečnil již po šestnácté. Koná se vždy jednou za dva roky a toho letošního se zúčastnila naprostá většina nejlepších firem, které v tomto oboru působí na
českém trhu. Kromě jiného se letošní ročník setkal i s velkým zájmem odborných návštěvníků.
Ledenice společně s učňovským střediskem přijaly pozvání manažerky veletrhu
Gabriely Krovozové: „Vím, že Váš městys má dlouholetou tradici truhlářství, mladí
truhláři se u Vás učí již od roku 1969 a my bychom chtěli návštěvníkům veletrhu
ukázat truhlářství i z jiné stránky. Myslím, že ukázky starého historického nářadí a
strojů, společně s ruční prací mladých učňů skvěle doplní výstavu moderních
strojů“, zaznělo v pozvání.
Na ukázku do výstavního stánku jsme z Ledenic přivezli mnoho historického nářadí, nástrojů a dobových fotografií, učňovské středisko vystavilo práce mladých
truhlářů. A podle slov vedoucího učňovského střediska pana Šimka a starosty městyse
pana Benedy, kteří byli na veletrhu přítomni, naše společná expozice mezi moderními
stroji nezapadla. Naopak, oba byli překvapeni
velkým zájmem návštěvníků, kteří se živě zajímali o to, k čemu který nástroj sloužil a jak se
s ním pracovalo.
jk

Neděle 18. 11.
KONCERT ŽESTĚ DVĚSTĚ
kostel sv. Vavřince Ledenice
od 18 h
Sobota 24. 11.
HRANÉ POHÁDKY
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
od 17 h ve Zborovské Bumbálce
Pátek 30. 11.
MIKULÁŠSKÝ KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
divadelní sál od 17 h

Poděkování
Jako starosta hasičů a předseda osadního
výboru v obci Zborov bych rád touto cestou
poděkoval paní Drahoslavě Nováčkové za její
dlouholetou starost o kapli sv. Prokopa ve
Zborově. O tento svatostánek se vždy řádně
starala s péčí sobě vlastní a v jejích rukách
byla kaple vždy řádně připravena v kterýkoliv
čas. Její zdravotní stav už jí bohužel nedovoluje tuto činnost vykonávat a tak se v její práci
dovolil pokračovat pan Zdeněk Oberpfalzer.
Paní Nováčkové bych rád popřál do budoucna
pevné zdraví a panu Oberpfalzerovi totéž, navíc jemu i s příslibem úzké spolupráce.
Ing. Michal Vazač
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ZE ŠKOLY

HALLOWEEN PÁRTY
NA PAVILONU I. STUPNĚ
V pondělí 22. 10. prožili žáci 1. A, 1. B, 2.
A, 2. B a 3. A strašidelné vyučování.
Ráno se ve škole objevili různí kouzelníci,
mumie, smrtky, duchové, čarodějnice a další příšery. V maskách přišly
i paní učitelky a vyučovaly v kostýmech čarodějnic. Slavili jsme svátek
zemřelých duší – Halloween. Tato původní keltská slavnost, při které
se duše zemřelých vracejí na zem, je rozšířená hlavně v Anglii či USA,
ale i u nás se stává stále více především dětmi oblíbeným svátkem.
První vyučovací hodinu jsme zahájili přehlídkou masek, která vyústila ve vyhlášení nejstrašidelnější a nejnápaditější masky z každé třídy.
Vyvolení pak postoupili do finále, kde je čekala sladká odměna. Nejstarší žáci na pavilonu – třeťáci – měli pro ty mladší připraveno krátké
hudební představení v anglickém jazyce, zazpívali halloweenskou
písničku Five Little Pumpkins.
Třída 3. A se po té odebrala do sokolovny, kde děti měly halloweenskou diskotéku. Děti si vyzkoušely tanec ve dvojici s balonky, který jim
nesměl spadnout na zem, nebo si zkusily hod míčkem či malou dýní do
papírové dýně. Po návratu z tělocvičny měly děti ve třídě workshop dílničku, při níž si vytvořily jednoduchou halloweenskou dekoraci.
Akci provází doprovodný domácí úkol – Kdo nejlépe ztvární strašidelný hrad pro hraběte upíra. Výsledky hlasování budou zveřejněny na
přesné datum oslav svátku – 31. října.
Velké poděkování patří paní učitelce Marii Petrášové za nádhernou
výzdobu vstupních prostor pavilonu.
Děti si „párty“ jaksepatří užily a těší se na další podobné zpestření výuky.
Mgr. Jana Míková

Literární beseda očima dětí 4. A
V říjnu proběhla literární beseda s oblíbenou dětskou spisovatelkou
Ivonou Březinovou, kdy se žáci čtvrté třídy zúčastnili autorského čtení.
Děti měly možnost seznámit se s tvorbou české spisovatelky a poznat
okraj editorského oboru.
Ivona Březinová vede semináře tvůrčího psaní na Literární akademii v Praze a v této souvislosti rozvíjí i svou spisovatelskou činnost.
Její nejčastější aktivitou jsou besedy a zmíněná autorská čtení. Má za
sebou již stovky besed po celé ČR i Slovensku. Pro snadnější zprostředkování literárních besed mezi autory a knihovnami zorganizovala
vytvoření programu Besedník.
„Byli jsme na besedě spisovatelky Ivony Březinové. Bylo to super.
Vyprávěla nám o svých knihách a dala učitelům papír, ať si objednáme
knihu. Dávala nám na konci otázky, jestli si něco pamatujeme. Vyprávěla nám, kdo její jakou knihu ilustroval. Všechny knihy byly úžasné.
Vyprávěla nám, jak se jmenují části knih a jak se knihy vyrábějí. Vyprávěla nám toho spoustu. Kde bydlela, jaké jsou její děti, co napsala atd.
Všem se to líbilo.“ Řimnáčová Lucie 4. A
„U paní spisovatelky se mi líbilo. Mluvila krásně a plynule. Ze začátku jsem si myslel, že to bude vopruz, ale nebyl. Nejvíce se mi líbil při
vyprávění její hlas a zněla jako z kouzelné školky. Vyprávěla jednu hodinu a třicet minut.“ Zikmunda Matyáš 4. A
„Spisovatelka se jmenovala Ivona Březinová. Bydlela v Praze. Na
přednášce jsme byli 1. října. Byli jsme v domě pro důchodce v prvním
patře. Napsala třicet knížek. Říkala nám o Heleně Zmatlíkové, že ilustrovala knížku Honzíkova cesta. Napsala knížku Danda má hlad. Je jí
okolo šedesáti let.“ Fencl Tomáš 4. A

Zájmové činnosti na ZŠ
Ve školním roce 2018/2019 mohou žáci ZŠ navštěvovat:
Po

12:15 – 13:00

Logopedický kroužek

Po

14:00 – 16:00

Příprava na zkoušky KET, FLYERS

Út

14:00 – 15:00

Výtvarný kroužek

Út

15:15 – 16:00

Příprava na zkoušky KET

Čt

12:45 – 14:30

Sportovně turistický kroužek (ŠD)

Čt

12:30 – 14:30

Angličtina pro 1. ročník

Čt

14:00 – 14:45

Příprava na zkoušky FLYERS

Pá

14:00 – 15:30

Sportovní kroužek (liché týdny)

Pá

14:00 – 15:30

Floorbal (sudé týdny)

Nadále je možné přihlásit se na „kroužek německého jazyka pro
šesťáky a sedmáky“, který bude probíhat ve čtvrtek od 14:15 – 15:00.
Od druhého pololetí připravujeme pro žáky 1. stupně Literární
kroužek.
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Jak se v historii slavil vznik
Československa v Ledenicích?
Konec války v roce 1918 a s tím spojený
vznik Československa byl i v Ledenicích přivítán s neskrývanou radostí a nadšením. Jak
u nás před sto lety proběhly oslavy a jak v následujících letech probíhaly připomínky tohoto důležitého mezníku v českých dějinách?
Hned na Dušičky roku 1918, tedy jen pár
dní po 28. říjnu, sloužil v kostele děkan František Jan Kroiher rekviem za padlé z ledenické
farnosti a po bohoslužbě promluvil o aktuálních událostech a významu nabyté svobody.
Oficiální obecní slavnost se uskutečnila v neděli 17. listopadu. Od devíti hodin dopoledne
se na mimořádné schůzi sešli ledeničtí zastupitelé, kde jediným jednacím bodem bylo přijetí
usnesení tohoto znění: „Městské zastupitelstvo
ledenické v mimořádné schůzi dne 17. t. m. vítajíc s největším nadšením ustavení se státu
českoslovanského, prohlašuje, že uznává Národní výbor za nejvyšší moc zákonodárnou a
výkonnou ve státě českoslovanském, že se jeho
nařízením zcela podrobuje a slibuje, že je chce
věrně a ochotně plniti a vše učiniti, čehož bude
zapotřebí, aby českoslovanský stát potrval a
mohutněl ku blahu všech příslušníků národa
českoslovanského.“ O půl desáté se členové
zastupitelstva přesunuli do kostela, kde se připojili k ostatním farníkům na tradiční nedělní
bohoslužbě, sloužené opět F. J. Kroiherem.
Před obědem měl ještě Kroiher v sále hostince
u Kubíčků (Sládků, čp. 61) vlastenecky laděnou přednášku. Následoval odpolední průvod
městečkem a vysázení lip v Budějovické ulici.
S tímto nápadem přišel učitel Jakub Bláha,
který se také společně se žáky školy ujal jeho
realizace. V den slavnosti byla ale vysazena
pouze jedna lípa, protože přes panující mrazivé počasí hrozilo, že stromy zajdou. Zbylých
deset stromů tedy vysadil Bláha s dětmi až
o týden později, když mrazy polevily. Stromy
dostaly oficiální jméno „Alej 28. října“ (zbytky této aleje se dodnes nacházejí okolo autobusové zastávky u Jelínků).
Dne 20. 12. 1918 se potom ledeničtí Sokolové i několik občanů zúčastnili v Českých
Budějovicích slavnostního přivítání prezidenta Tomáše G. Masaryka, který se vracel ze

svého zahraničního pobytu do vlasti. Do
prezidentské funkce byl zvolen ve své nepřítomnosti 14. 11. 1918 Revolučním národním
shromážděním (vytvořeném z Národního výboru), jehož členem byl i ledenický děkan, národohospodář a agrárník F. J. Kroiher.
Po zbytek první republiky se v Ledenicích
pravidelně konaly oslavy vzniku republiky,
nutno však dodat, že zájem o ně nebyl vždy
valný. V kronice čteme i tyto zápisy – „slabá
účast spolků a obecenstva“ (1925), „brzy
rozptýleno“ (1930) nebo „za vánice, mlhy a
vlhkého sněhu účast občanů byla nepatrná“
(1931). Samozřejmě poněkud okázaleji bylo
připomenuto desáté výročí v roce 1928. Již
v předvečer 27. 10. byly domy v městečku
osvětleny, na kostelní věži zářily žárovkový
transparent a státní vlajka a i pomník padlým
(odhalený v roce 1926) byl nasvícen elektrickými světly. Po projevu starosty, přednesu
básní a po výstřelech z moždířů byla při hudbě
vzdána u pomníku pocta padlým rodákům a
položeny věnce. Závěr patřil zvukům státní
hymny. O den později prošel dopoledne Ledenicemi okázalý průvod v čele s banderiem
(slavnostně vyzdobení koně s jezdci), alegorickými vozy, cyklisty s ověnčenými koly,
dále kráčeli školní děti, uniformovaní členové
spolků s prapory a další účastníci. V průvodu
bylo neseno sádrové poprsí prezidenta Masaryka. Na řečnické tribuně na náměstí promluvili mj. F. J. Kroiher (o významu dne a obětech
války) a Jan Čížkovský (o legiích, jichž byl za
války sám členem). Slavnost byla ukončena
státní hymnou a střelbou z moždířů.
Oslavy dvacátého výročí v roce 1938 se
již neuskutečnily z důvodu mezinárodní politické situace. „Dvacátý osmý říjen! Tentokrát smutný, bez obvyklých oslav, mlhavé,
pošmourné počasí. Den všední práce. Pouze
na radnici, škole a některých domech vyvěšena státní vlajka,“ konstatoval smutně kronikář Antonín Rubín. Během druhé světové
války se pochopitelně žádné oslavy také nekonaly. Připomínky vzniku Československa se
na chvíli vrátily opět v letech 1945, 1946 a
1947, ale už roku 1948 nastává další několika-

BUDE SE LÍBIT?
V pondělí 22. října přijeli do Ledenic velešínští dobrovolní ochránci přírody, aby odborně opravili čapí hnízdo v Ledenicích. Opravy hnízd čápa bílého jsou spolufinancovány Jihočeským krajem. Za pomoci vysokozdvižné
plošiny byla nainstalována nová podložka a vystlána drny. Tímto je hnízdo
připraveno na novou hnízdní sezónu. Odchovat mláďata se čápům v Ledenicích naposledy podařilo v roce 2016. V roce 2017 čápata v důsledku nepříznivého počasí uhynula a v letošním roce byl sice čáp na jaře na hnízdě
pozorován, ale bohužel se zde neusadil a hnízdo tak zůstalo prázdné.
A my se můžeme těšit, že se hnízdo po opravě čápům zalíbí, v příštím roce se na něm usídlí a vyvedou své mladé.
jk

leté období, kdy se zřejmě vůbec žádné oslavy
nepořádaly. Až padesáté výročí v roce 1968 se
vzhledem k uvolněné atmosféře šedesátých let
podařilo důstojně připomenout. Hned zkraje
roku 8. 1. 1968 bylo na schůzi školské a kulturní komise odsouhlaseno, že bude provedena úprava okolí lip na Budějovické ulici
(hovoří se o parčíku u lip svobody). Vlastní
oslavy proběhly v úterý 22. 10. 1968. Nejprve
došlo ve tři hodiny odpoledne k vysazení lípy
v parku na náměstí a od 19.00 hodin se konalo veřejné společné slavností plenární zasedání místního národního výboru a složek
Národní fronty v sále U Králů. O kulturní vystoupení se postarali školní děti a baráčníci.
Slavnostní projev přednesl tajemník okresního národního výboru Rudolf Lavička. Ten
také předal zástupcům ledenického národního výboru čestné uznání a odměnu 5000 korun
za výsledky dosažené v socialistické soutěži
v prvním pololetí roku a dále čestná uznání a
pamětní plakety za kulturní činnost Robertu
Linhovi a Josefu Jančarovi a za účast ve Slovenském národním povstání v roce 1944 Františku Mravcovi. Další čestná uznání obdrželi
z rukou předsedy MNV Josefa Nováčka zástupci hasičů, Slavoje, baráčníků, základní školy a
výrobního družstva Ledenický nábytek.
V roce 1978 se 28. 10. konal sjezd ledenických rodáků narozených v roce 1918. V roce
1988 se žádné konkrétní zmínky o oslavách
nalézt nepodařilo. V roce 1998 vystoupila 27.
10. u pomníku padlých dechová hudba, ženský pěvecký sbor, zazněly vlastenecké básně a
projev starosty Františka Jelínka. Následně se
účastníci průvodem přesunuli na hřiště, kde
pokračoval koncert dechové hudby a večer byl
zakončen ohňostrojem. V roce 2008 byl uspořádán 27. 10. v divadelním sále koncert Zuzany
Zaimlové (soprán), Jany Mazancové (klavír) a
jejich hostů. . A jak jsme si připomenuli letošní kulaté sté výročí vzniku Československa, si
můžete přečíst na jiném místě tohoto vydání
Ledenického zpravodaje.
PhDr. Jiří Cukr
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OSLAVY 100 LET ČESKOSLOVENSKA
I v Ledenicích se slavilo významné výročí
100 let vzniku Československa. Pro občany
byl připravený bohatý program od odpoledních hodin až do noci. To, jak oslavy probíhaly
nejen v Ledenicích, ale i v okolních osadách,
si můžete přečíst a prohlédnout na následujících stránkách.
Za přítomnosti zástupců ledenických baráčníků, hasičů, žáků ledenické školy a občanů Ledenic pronesl starosta Jiří Beneda řeč, ve které
zmínil již dříve vysazené lípy svobody v Ledenicích. Jedna stojí v aleji lip na Budějovické ulici,
druhá je v parku na náměstí a třetí byla právě
vysazena v parku před domem s pečovatelskou
službou. Protože se o lípu jistě bude starat několik dalších generací, provedli výsadbu právě
ti nejmenší, žáci čtvrté třídy, kteří přišli skvěle
připraveni. Pod vedením svého třídního Mgr.
Miroslava Fraňka si nacvičili báseň Slovanská
lípa od Josefa Václava Sládka

V 16 h začal v divadelním sále koncert TRIA RIDENTE. A nemohl být
jiný, než ve znamení našich národních písní a hudebních velikánů. Zazněly jak národní písně, tak i árie z děl A. Dvořáka, B. Smetany a dalších. Chybět samozřejmě nemohla píseň Ach synku, synku v úpravě
bratra prvního československého prezidenta Jana Masaryka. Sváteční
atmosféra byla umocněna jak květinovou výzdobou v barvách trikolóry,
tak i na pozadí promítanými historickými i soudobými fotografiemi.
Celý koncert zakončily zpěvačky Eliška Dvořáková, Zuzana Zaimlová
s hostem večera Sylvií Sedleckou a klavíristkou Ivanou Sedleckou zpěvem české národní hymny

Mezitím byl po celé odpoledne připraven i program pro hrází rybníka Lazna. Klub plastikových modelářů přijal naši nabídku a připravil pro veřejnost ukázky vojenské techniky, výstroje a výzbroje.
Kromě toho zde byli k vidění i vojáci v prvorepublikových až soudobých uniformách. Bohužel nepříznivé počasí nedovolilo přivézt a vystavit vše, co bylo v plánu. Zábavu zde našly i děti, připraveny pro ně
byly tvořivé dílničky a vyzkoušet si mohly i střelbu ze starých vojenských vzduchovek
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V 18 hodin pokračoval program pietním setkáním u pomníku padlých. V dobových uniformách znázorňujících historii před vznikem
samostatné Československé republiky a s vlajkami patřícími k jednotlivým historickým etapám, vzdala čestná stráž hold všem padlým
vojákům. Starosta Jiří Beneda položil k pomníku věnec a pronesl krátkou řeč. Žáci ZŠ
a ZUŠ Ledenice vystoupili s hudebním a literárním programem. Při prvních tónech české
hymny byla rozvinuta československá vlajka.
Po jejím skončení jsme se v průvodu přesunuli
pod hráz rybníka Lazna. Díky a uznání patří
dětem a rodičům, kteří i přes deštivé počasí
přišli s lampiony

Slovanská lípa
Josef Václav Sládek
Na slovanské lípě
roste mnoho snětí,
a my jedné matky
slovanské jsme děti.
Mnohá větev suchá,
mnohá nalomená,
ale lípa stojí
vzdorná, neskloněná.
Pod hrází byla zapálena vatra republiky a celý
program ukončil ohňostroj

I ať vichr duje,
blesk se do ní pustí,
ona bude státi,
ona bude růsti.
Vzdor na vzdory světu,
na radosť svým dětem,
krásná, silná, velká,
obalená květem!
Báseň, kterou přednesly děti ze 4. třídy při
vysazení lípy svobody.
Poděkování Vlastenecko-dobročinné obci
baráčnické Vitoraz, SDH Ledenice, ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice, klubu plastikových modelářů
a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách oslav 100 let československé státnosti.
Fotografie na dvoustraně jk a jic

V tvořivých dílničkách si děti mohly vyrobit
placku se znakem městyse Ledenice a nebo se
podílet na vytvoření lípy svobody. A to tak, že
na papír vymalovaly a vystříhaly lipový lístek
a ten pak přilepily k holému kmenu lípy. Kdo
by chtěl i nyní přidat svůj lístek na lipový
kmen, může tak učinit v místní knihovně
Projekt byl realizován
s finanční podporou
Jihočeského kraje
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OSLAVY 100 let republiky
ZALINY
V úterý 23. října se v podvečerních hodinách sešli obyvatelé Zalin k zasazení pamětní
lípy na oslavu sta let od vzniku republiky.
Předtím jsme ale demokraticky zvolili místo pro zasazení lípy, a to nad kapličkou svatého Václava. S krumpáčem a lopatou jsme se
pustili do vykopání díry pro náš národní strom.
I když se právě v úterý pořádně ochladilo, při
práci jsme se zahřáli, protože po letošním létu
byla zem tvrdá a vyprahlá. Po zasazení lípy
jsme si všichni za hudebního doprovodu Václava Bláhy zazpívali naši národní hymnu a píseň
Ach synku, synku. Po společném focení jsme
se rozešli do svých domovů. Pavel Viktora

OHRAZENÍČKO
V sobotu 27. října jsme v Ohrazeníčku s úctou a pokorou oslavili 100leté výročí založení
Československé republiky. U památníku padlých byl položen pamětní věnec a společně
jsme připomněli hrdiny pocházející z Ohrazeníčka, kteří padli v první světové válce. Za hudebního doprovodu jsme zasadili lípu a díky
otiskům rukou zúčastněných jsme vytvořili pamětní desky pro upomínku dalším generacím.
Helena Jaloševská

Položení pamětního věnce u památníku padlých

Slavnostní procesí k památníku padlých v první
světové válce

Vytvoření pamětních desek s otisky prstů pro
příští generace

Zasazení pamětní lípy
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OSLAVY 100 let republiky
Zborov a jeho oslavy 100 let republiky
V sobotu odpoledne 27. 10. 2018 si připomněli občané Zborova
100. výročí založení republiky. Starosta hasičů Michal Vazač s bratry
hasiči uctili památku padlých vojáků z I. světové války položením
věnce u kaple sv. Prokopa, kde je umístěna pamětní deska s jejich jmény. Při proslovu k přihlížejícím občanům připomenul téměř tři století
trvající snahu o získání samostatnosti a vzniku republiky. Připomenul
jména padlých, kteří bojovali jak na straně Rakouska-Uherska, tak na
straně druhé v legiích francouzských, italských a ruských s tím, že jeden z nich, Tomáš Klečka, bojoval dokonce ve slavné bitvě u Zborova
dne 2. července 1917. Svaz žen připravil s dětmi pásmo písní vztahujících se k první republice a pan Ludvík Petr, člen kapely Budvarka,
zahrál na harmoniku a zazpíval píseň U Zborova na vršíčku. Poté byla
zasazena lípa svobody, do jejíchž kořenů byl vložen tubus se svitkem
pro budoucí generace. V podvečer v místním pohostinství bylo všem
podáváno rožněné sele, které pro tuto událost věnovala společnost
Agrom s. r. o. a od 18 hodin starosta hasičů při fotografické prezentaci a slovním výkladu povídal o historii Zborova a jeho změnách
napříč stoletími. Pro tuto prezentaci čerpal
zejména z kronik a dobových fotografií, kdy
dával ke srovnání stávající stav s tím minulým. Společně tak také oslavili 125. výročí
založení hasičů ve Zborově, 130 let od zbudování obecné školy a 110. výročí kaple sv.
Prokopa. Na tuto akci a zejména na promítání dorazilo plno rodáků, kteří se tak společně setkali a u fotografií zavzpomínali.
Více jak hodinová prezentace o Zborovu se
dočkala velkého ohlasu u přihlížejících, kteří také kvitovali, že mohli nahlédnout do
všech možných archiválií a kronik. Jednalo
se zejména o kroniku obecní, o kroniky školní, hasičské, ale také brigád socialistické
práce, o kroniku SSM, volejbalového turnaje u příležitosti osvobození Rudou armádou a dalších dokumentů. Dort ozdobený
symboly České republiky byl podáván dětem. Pro všechny zúčastněné bylo na stolech
sladké pečivo, které pro tuto událost upeklo
několik místních žen a ještě více tak zpříjemnily tento večer.
Děkujeme.
Ing. Michal Vazač

Sokolská lípa svobody
I ledeničtí sokolové vysadili lípu svobody a
kde jinde než u sokolovny. Výsadbu si naplánovali na podvečer v úterý 23. října. V ten
den se náhle zhoršilo počasí, a tak výsadba
proběhla ve velmi chladném a větrném počasí. Prací se ujali členové dětského přírodovědného kroužku Žraloci Ledenice a na to,
aby vše proběhlo tak jak má, dohlíželi z povzdálí jejich vedoucí a zástupci ledenického
sokola. Ke kořenům lípy byla vložena krabička s poselstvím budoucím generacím. A chybět nemohla ani společná fotografie všech
zúčastněných.
jk
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POMNÍKY PADLÝM V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

Pomník padlým v Ledenicích. Jeho zřízení iniciovali členové Okrašlovacího spolku, k odhalení
došlo 1. srpna 1926. Autorem je kameník Jindřich Vojč (1880–1945) z Lišova, kámen dodal Vilém Velemínský z Mysletína a Anna Vondrátová ze Zalin. Deska obsahuje 48 jmen ledenických
občanů, kteří padli na bojištích války nebo zemřeli na následky zranění. Vlastní pomník je vysoký 3 m, socha lva na jeho vrcholu 110 cm

Pomník bratrů Františka a Jana Vackových
z Ohrazeníčka na starém hřbitově u kostela
v Ledenicích. Byl součástí jejich hrobu a jako
jeden z mála byl při likvidaci hřbitova ponechán. Autorem je kameník František Heppl
z Českých Budějovic. Přepis verše: Je pusto,
kam jen noha vkročí / Vy byli jste nám vyrváni
osudem / kdo zatlačí nám kalné oči / až my též
více nebudem?

Pomník bratrů Františka a Jana Vackových
na návsi v Ohrazeníčku. František padl 14. 12.
1914 v 32 letech na srbském bojišti, mladší
Jan zemřel 1. 1. 1915 v 24 letech následkem
válečného zranění. Pomník byl odhalen v roce
1922, autorem je pravděpodobně také kameník František Heppl

Pamětní deska válečných obětí ve Zborově je
umístěna přímo v kapli sv. Prokopa. Mezi jmény jsou uvedeni i bratři Vackovi z Ohrazeníčka a čtyři občané, kteří zůstali nezvěstnými.
Desku odhalenou 30. 5. 1926 nechal pořídit
místní odbor Národní jednoty pošumavské a
autorem je kameník Václav Hára z Českých
Budějovic
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Pamětní deska padlých zalinských občanů, odhalená na fasádě kaple sv. Václava 27. 6. 2015
při sjezdu rodáků
Pomník u silnice ze Zalin do Zvíkova. Autorem
je kameník Václav Hára z Českých Budějovic,
přesné datum zřízení se nepodařilo dohledat
(mezi léty 1918–1922). Nápis: Na památku po
padlém vojínu Janu Farkovi ze Zalin, padl
4. října r. 1916, pohřben v průseku u Terstu ve
věku 30 roků.
Láska tvá, synu náš, byla k nám nevýslovná /
Víme, že v světě se jí nic nevyrovná. / Pro tebe
staraly jsme se, že jsi ty miloval nás / a teď
v naší starosti musel jsi opustit nás / v té daleké zemi přejem tobě / dej Bůh lehké odpočinutí
Připravil PhDr. Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice

DESÁTÝ VÝLET DO
NOVOHRADSKÝCH HOR
V sobotu 6. října jsme se spolu s dalšími
36 milovníky Novohradských hor a průvodcem Milanem Koželuhem vydali na již desátý
výlet po Novohradských horách. Tentokrát, za
krásného slunného a teplého počasí, jsme absolvovali dvacetikilometrovou trasu, která začínala i končila u Lesovny Žofín. Dále jsme
procházeli podél Huťského potoka přes klauzuru Huťský rybník k jediné dochované sklářské
peci v Terčí Huti, kolem Stromu úmluvy k Tesárně a nad Bonaventurou do Stříbrných Hutí
se zbytky domů a neznámé nádrži na Lužnici.
Zpět jsme se vraceli přes vrchol Skřítek (897 m.
n. m.) a Žofínský prales.

11

Pomník u silnice ze Zalin do Ledenic. Autor a přesné datum zřízení se nepodařilo dohledat (mezi
léty 1918–1922). Nápis: Na památku zemřelého vojína Josefa Štěrby, který byl raněn na ruském
bojišti a zemřel v Ezstergomu v Uhrách 8. 4. 1915 vzdálen svých drahých v stáří 21 roků. Budiž
mu cizí země lehká!
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ZO SPCCH
BOROVANY - LEDENICE
¡ V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum naše členky paní Růžena Krauskopfová z Ledenic a paní Marie Junková, také
z Ledenic. Členové jim přejí: děvčata k vašim narozeninám přejeme hodně zdraví a
elánu. Ať se obě dobře máte, s námi se dál
rády setkáváte. Hodně štěstí přejeme vám,
ať váš život běží klidně dál, léta dlouhá, splnivše se každá vaše touha. Hodně lásky a
spokojenosti do další vaší budoucnosti.
¡ Na týdenní pobyt do Sezimova Ústí od 12. 11.
– 17. 11. 2018 je pro členy, kteří jedou, zajištěný autobus, který bude v Borovanech na
aut. nádraží v 10.30 a dále nastoupí členové
na aut. nádraží v Ledenicích.
¡ Bazén v ZŠ Borovany pro členy bude 2. 11.,
16. 11., 30. 11. a 14. 12. Využijte ještě těchto možností.
¡ Jako každoročně i letos máte možnost navštívit naši Adventní výstavu společnou se
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice a RC Ledňáček.
Výstava bude probíhat 5.–6. 12. v sále
U Králů. Těšíme se na posezení s vámi při
harmonice, kávě či čaji s dobrým pečivem.
¡ Koupání v Gmündu si užijeme na konci
roku 12. 12. 2018.
¡ Stále je nabídka do Podhájské na Slovensku od 11. 5. do 18. 5. 2019. A Itálie - Caorle 7. 6. - 15. 6. 2019. Veškeré informace
podá paní Himlová, tel. 724 771 343.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

Říjen ve Zborově
Po loňském úspěchu kroužku šití pro ženy
jsme ho zopakovaly i letos.
Druhou říjnovou neděli jsme zaplnily malý
sál Zborovské Bumbálky s šicími stroji, látkami a střihy. S dobrou náladou a skvělou
lektorkou Petrou Šilhanovou šlo šití, tentokráte sukní, téměř samo. Většina žen své dílko zvládla ušít již v průběhu kroužku, a ty
dámy, kterým chybělo pár stehů, dokončily
svou práci doma. Věříme, že napřesrok se sejdeme minimálně ve stejném počtu.
Neděle, která následovala, patřila široké veřejnosti. U Zborovské Bumbálky to zavonělo.
Pro přítomné návštěvníky místní ženy smažily
bramboráky a to jak klasické z brambor, tak dýňové. Dětičky vyřezávaly dýně s pomocí svých
rodičů i starších sourozenců. Atmosféře podzimu nechybělo nic. Doprovodný program v podobě ,,muziky“ si vzalo na starost duo Vašek &
Filip. Že se nám dýňování vydařilo, dokazuje
přes 28 dýňových obličejů osvícených svíčkami. K tomu zcela vyjedený stánek s cmundami,
které jsme zadělávali ve třech kbelících. Obrovské díky za napečené bábovky různých barev, marcipánová strašidýlka a další pochutiny
z rukou členek místního spolku Svazu žen.
Děkujeme městysi Ledenice za finanční
podporu a všem, kteří nás podpořili svou účastí i pomocí.
Těšíme se na další akce, které nás do konce
roku čekají.
za Svaz žen Iva Vazačová
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Uspávání broučků v Ohrazeníčku
Na výtvarné dílně pro děti uspořádané
v rámci oslav výročí 100 let od založení
Československé Republiky jsme ze sklenic,
listů a obarvené krupice vytvořili lucerničky
pro broučky. Netrpělivě jsme čekali na setmění a pak jsme se vydali na světýlkovou
cestu. Broučkům jsme společně zazpívali
ukolébavku a oni na oplátku dětem nechali
malé překvapení.
Helena Jaloševská

listopad 2018

Konečně
jsme se dočkali
Pravidelní návštěvníci ledenické drakiády
jsou za léta jejího konání zvyklí na ledacos,
jen ne na vítr.
A to se letos změnilo. Sice jsme celé dopoledne (6.10.) ani nedoufali, protože jako už
tradičně se ani lístek nepohnul, ale odpoledne
to na otevřené ploše fotbalového hřiště přece
jen trošičku foukalo. Rozhodčí měli velmi těžkou práci, protože i slabý větřík stačil k tomu,
aby kupovaní draci létali. A létali skoro všem
a tak jsme si dlouho lámali hlavu tím, jak vyhodnotit vítěze. Ono totiž rozdělit spravedlivě
ceny, když na prvním místě je šest dětí z jedné
kategorie, dost dobře nejde. Proto jsme přistoupili k variantě, kdy si podle pořadí vybíraly
odměny samy děti a k tomu všechny dostaly
sladkou odměnu. Největší zklamání si z letošního ročníku odnesly ty děti, které se na drakiádu připravily a vyrobily si doma vlastní, krásné
draky. Bohužel, protože byli těžší konstrukce,
nestačil jim slabý větřík k tomu, aby pěkně létali, a tak nemohli konkurovat lehounkým koupeným drakům. Abychom zmírnili dětský smutek
a zahnali slzičky z tváří, odměnili jsme děti
s domácími draky diplomem a čokoládou.
Bez odměny neodešli ani odvážlivci z řad
dospělých. Na závěr drakiády nemohlo chybět
ani tradiční opékání špekáčků.
A jako vždy patří závěrem poděkování hasičům za pomoc při pořádání drakiády.
jk

Drakiáda v Zalinech
Letošní drakiáda, která se konala 20. října u
Pazdernického rybníka, nebyla jen klasické
pouštění dráčků, ale děti si opekly buřtíky,
dostaly sladkou odměnu a ve volné chvíli si
nasbíraly žaludy a kaštany, které v předvánoční čas odneseme zvířátkům do lesa. Musíme
pochválit především všechny děti, ať malé či
velké, protože i když příliš nefoukal vítr, vynaložily všechny své síly, aby draka udržely
na obloze co nejdéle.
Za tým maminek J. Bláhová
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PŘIPRAVUJEME
NA PROSINEC
¡ SO 1. 12., 9 h
BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DOSPĚLÉ
Sokolovna Ledenice
¡ NE 2. 12., 17 h
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO
STROMU, Zborov
¡ ÚT 4. 12., 17 h
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA VE ZBOROVĚ
¡ ST 5. 12. od 17 h
TRADIČNÍ
LEDENICKÝ MIKULÁŠ
Náměstí Ledenice
¡ ST a ČT 5. 12 - 6. 12.
ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
sál U Králů Ledenice
¡ ČT 6. 12., 18 h
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Dům s pečovatelskou službou Ledenice
¡ SO 8. 12., 15 h
VÁNOČNÍ BESÍDKA
PRO SENIORY, Zborov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Ještě ani nezačala zima, přesto už teď začínáme s přípravou další Tříkrálové sbírky, kterou
v Ledenicích také na začátku roku 2019 zorganizuje Diecézní charita České Budějovice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Ledenice. Podstatnou součástí příprav je výběr záměru, na
který budeme moci 65% výtěžku sbírky použít (35% je rozdělen Diecézní charitě, na zahraniční
pomoc, na celostátní projekty a také na režii sbírky).
Přáním bývalého ledenického faráře Mons. Václava Dvořáka bylo, aby se částí sbírky přispívalo na chod domova pro kněze. Proto bude i letos darována polovina výtěžku (polovina z 65%
vykoledovaných peněz) Domovu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, kde pobývají někteří starší
kněží, kteří už nespravují žádnou z farností.
Druhou polovinou bychom letos rádi podpořili někoho z Ledenic nebo blízkého okolí, kdo se
z nejrůznějších důvodů ocitl v tíživé životní situaci. Proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci. Pokud znáte někoho, kdo by podle Vašeho názoru potřeboval pomoc Vás, dárců, aby dokázal lépe snášet a ideálně zlepšit svou tíživou situaci, napište nám, prosím, o něm do 13. 11.
2018 – buď na e-mail adela.chadimova@gmail.com nebo psaní vhoďte v obálce do poštovní
schránky na faře. Ve Vašem doporučení popište alespoň stručně situaci potencionálního příjemce daru a také to, na co by darované peníze podle Vás nejvíce potřeboval. Došlá doporučení pak
vyhodnotíme spolu s ledenickou farní radou. Předem Vám děkujeme za spolupráci a za Vaši
ochotu pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.
za Diecézní charitu České Budějovice, Jiří Kohout

¡ ÚT 11. 12., 17 h
VÁNOČNÍ KONCERT
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Divadelní sál Ledenice
¡ SO 15. 12., 15 h
POHÁDKA S NADÍLKOU
(Zapomenutý čert)
Divadelní sál Ledenice
¡ NE 16. 12., 18 h
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
¡ PÁ 21. 12., 18 h
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
kostel sv. Vavřince v Ledenicích
¡ PO 24. 12., 21.40 h
KOLEDY POD VÁNOČNÍM
STROMEM, Ledenice
¡ PÁ 28. 10., 17 h
VEMTE S SEBOU SOUSEDA
Zborov
¡ NE 30. 12., 9 h
BADMINTONOVÝ TURNAJ
rodič + dítě, Sokolovna Ledenice

Místní knihovna Ledenice nabízí čtenářům literární novinky
Pro dospělé čtenáře:
Ivanka Devátá
Radka Třeštíková
Patrik Hartl
Alena Mornštajnová
Jaroslava Černá
Inna Rottová

Kde spí lufťáci
Veselí
Nejlepší víkend
Slepá mapa
Vladislav II.
Přerostlá lolitka

Marek Švehla
Jan Štifter
Diana Gabaldon
James Patterson
Anne Jacobs
Hakan Neser

Magor a jeho doba
Sběratel sněhu
Oči Doudlebska
Bubny podzimu
Vadí, nevadí
Panský dům
a jeho dědictví
Případ Ewy Morenové

Jojo Moyes
Daniel Cole
Ruth Ware
Meik Viking
Dot Hutchison
Morris Heather

Sama sebou
Zakázané ovoce
Loutkář
Žena z kajuty č.10
Hygge, Lykke
Sběratel motýlů
Májové růže
Tatér z Osvětimi
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DOMÁCÍ KOSMETIKA

Nazaret, středisko DM CČSH

Neděle 25. 11. 2018, 14–17 hodin

vypisuje výběrové řízení na pozici

Přijměte pozvání do Ohrazeníčka na kurz výroby domácí
kosmetiky. Pod vedením Lenky Smržové si v neděli
25. listopadu umícháme svůj vlastní pleťový krém,
balzám na rty a odličovací vodu. A to vše bez zbytečných
přísad, ale naopak přesně podle potřeb Vaší pleti. Účast na
kurzu je omezená, proto mne, prosím, co nejdříve kontaktujte
(jalosevska.h@centrum.cz). Účastnický poplatek 150 Kč
(účastnický poplatek zahrnuje materiál potřebný na kurz,
lektorné je zdarma, díky podpoře městyse Ledenice).

Pracovník/pracovnice
v sociálních službách

Žižkovo nám 1, 373 12 Borovany

úvazek: plný (po dohodě možno i částečný), nástup: ihned

Nabízíme:
¡
¡
¡
¡
¡

přátelské pracovní prostředí
práci v zavedené organizaci
další průběžné vzdělávání v oboru
částečně pružnou pracovní dobu
5 týdnů dovolené

Požadujeme:

Titul vicemistra Evropy
zůstal v ČR
O druhém říjnovém víkendu vrcholila letošní mažoretková a twirlingová sezóna. Česká reprezentace odjela do chorvatské Poreče bojovat o nejlepší možné umístění na Mistrovství Evropy. V obrovské
konkurenci států Evropské unie se toto podařilo národnímu týmu ČR.
Jeho součástí jsou děvčata z celé České republiky a s nimi i Aneta Vazačová ze Zborova. V soutěžní disciplíně Exhibition Corp (věková
kategorie senior) se jí podařilo probojovat se až do finále, ve kterém
získala titul 1. vicemistr Evropy, tedy stříbrný pohár a medaili. Tomuto umístění předcházelo červnové MČR, kde se Anetce podařilo
vybojovat zlatý mistrovský titul. Následná nominace na ME do Poreče a touha po úspěchu hnala celý tým reprezentantek do tréninkové
haly v Mladé Boleslavi, víkend co víkend.
Obrovské díky děvčatům i terenérce Marketě Cinklové za obětování volného času. Dojíždění ze všech koutů republiky nebylo snadné, ale jak děvčata, tak i rodiče táhli za jeden provaz. Výsledky a
následná obrovská radost jistě stála za to. Nová sezona je celá před
námi, ale už nyní je jasné, jaké cíle děvčata mají.
iv

¡ vzdělání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
¡ orientaci v zákoně 108/2006 Sb., Zákon o soc. službách
a Standardech kvality soc. služeb
¡ trestní bezúhonnost
¡ dobré komunikační schopnosti, schopnost týmové práce
¡ zodpovědný přístup k práci, nadšení pro práci s lidmi s handicapem
¡ manuální zručnost, zájem o řemeslo a výtvarnou činnost
¡ časovou flexibilitu
¡ zkušenosti s individuálním plánováním (výhodou)
¡ alespoň uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office)
¡ řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/ka; schopnost řídit tranzit)
¡ dobrý zdravotní stav

Hlavní náplň práce:
¡ pomoc při zajišťování provozu Sociálně terapeutické dílny
(v případě nepřítomnosti vedoucího STD i samostatně) – pracovní
aktivity pro uživatele STD
¡ pomoc při zajišťování provozu Centra denních služeb
(v případě nepřítomnosti vedoucího CDS i samostatně) – péče
a asistence uživatelům, plánování aktivizačních činností CDS
¡ plánování a účast na jednorázových akcích pro uživatele
(výlety, sportovní a kulturní akce)
¡ klíčový pracovník pro svěřené uživatele – tvorba a aktualizace
individuálních plánů
¡ řízení auta - doprava uživatelů na akce mimo Nazaret aj.
¡ účast na dalších akcích Nazaretu – benefiční akce,
dny otevřených dveří, návštěvy spřátelených organizací,
pomoc s prodejem na trzích aj.
V případě vašeho zájmu o tuto pracovní pozici zasílejte svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem Mgr. Sabině Mičkové
na emailovou adresu: reditel.nazaret@gmail.com.
V životopise uvádějte zejména tyto údaje (nutné k identifikaci, komunikaci a posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání): jméno a příjmení,
bydliště, email, telefon, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní pracovní
zkušenosti, dovednosti relevantní pro tuto pracovní pozici.
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HRÁT SOFTBAL V LEDENICÍCH JE PRO MĚ ČEST
Poté, co v minulých letech hostovaly v týmu
mužů posily z Nového Zélandu a Argentiny,
dočkal se v letošním roce i tým žen. Na celou
sezónu se v ledenické Žraločí zátoce usídlila
třiadvacetiletá Švédka My Törnblom, kterou
jsem při ukončení působení u ledenických Žraloků požádala o rozhovor.
My, jak jste se ze Švédska dostala do Ledenic?
No, poměrně velkou oklikou. V loňském
roce jsem hrála sezónu na Novém Zélandu,
kde jsem se potkala s ledenickou hráčkou Míšou Peckovou. Při pobytu se z nás staly kamarádky a Míša mi po konzultaci se svým
klubem nabídla možnost odehrát další sezónu
za Žraloky Ledenice.

Jak vidím, nabídku jste přijala. Musela
jste přemýšlet dlouho, jestli ano nebo ne?
Ani ne, pro mě to byla další výzva a především pocta, moci hrát za tak dobrý klub, jakým
jsou Žraloci.

Na jaké pozici jste v ledenickém týmu
hrála?
V základní části soutěže jsem hrála na postu nadhazovačky a spojky. V play off jsem
byla spojka.

Takže jste z Nového Zélandu rovnou letěla do České republiky?
To zas ne, po skončení sezóny jsem se na
krátký čas vrátila domů do Švédska a až poté
jsem zamířila k vám do Ledenic.

Sezóna pro tým žen a tedy i pro Vás skončila ziskem zlaté medaile. Ženy jsou mistrem
české extraligy. Máte na svém účtu více podobných titulů?
Tohle vítězství je zatím jedním z největších úspěchů mé kariéry.

Jak se Vám u nás líbí?
Řekla bych, že Švédsko a Česká republika
jsou si hodně podobné, jak přírodou, tak i městy. Pocházím z menšího města, takže přechod
ze Švédska do ČR nebyl nijak násilný. Navíc
jsem předtím žila, pracovala a hrála softbal
v Německu a poté na Novém Zélandu, jak
jsme již zmínily. Ale velmi mi pomohlo, že
jsem se nemusela starat o bydlení a to díky
mému přátelství s Míšou i Veronikou Peckovými. Jejich rodina mi nabídla ubytování po
celou dobu mého pobytu v ČR, za což jsem
velmi ráda a touto cestou jim ještě jednou
děkuji.
A teď už k softbalu. Jaký je největší rozdíl
v softbalu ve Švédsku a v ČR?
I když je softbal okrajovým sportem ve
Švédsku a zřejmě i v Čechách, byla jsem velmi překvapena, s jak kvalitními hřišti, zázemím a vybavením jsem se v ČR setkala. To
u nás není.
A Vaše začlenění do ledenického týmu?
Většina softbalistů mluví alespoň částečně
anglicky, takže komunikace nebyl problém.
Spíše mne překvapilo, jak tady celý klub funguje. Jejich soudržnost a kamarádství napříč
celým týmem. Tohle jsem zatím jinde nepoznala. Poprvé jsem se také setkala se společnými tréninky mužů a žen.

Volejbalový
„Turnaj jubilantů 2018“
V sobotu 6. října 2018 uspořádal TJ Slavoj
Ledenice pro své členy na volejbalových kurtech tradiční podzimní turnaj tentokrát s podtitulem „Turnaj jubilantů“. Kromě hráčů a
hráček, kteří v letošním roce oslavili kulaté
narozeniny, se zúčastnili další volejbaloví
nadšenci. Nakonec se utvořilo pět smíšených
družstev. Zastoupeny byly všechny věkové
kategorie od 16 do 62 let.
Krásné počasí přilákalo spoustu fanoušků
z řad bývalých volejbalistů i rodinných příslušníků, kteří měli opravdu na co koukat.
Výborné výkony, obětavé pády, neskutečné
zákroky, nadšení a chuť do hry vytvořily úžasnou sportovní atmosféru. Po celou dobu vládla
skvělá nálada, také díky dobrému občerstvení,
které pro všechny přítomné připravili naši milí
oslavenci.
Těšíme se na příští volejbalovou akci – Vánoční turnaj.
Sportu zdar!
TJ Slavoj Ledenice

Jak jste s týmem slavila?
Byl to zážitek. Neskutečně krásný a o to
větší, že na poslední zápas za mnou přiletěla
ze Švédska maminka se sestrou. Zápasu se
zúčastnily a společně s ostatními fanoušky
hnaly ze zaplněné tribuny Žraločí zátoky náš
tým k vítězství. Atmosféra byla nádherná, završená vítězstvím. A oslavy? Ani ty jsem jinde
nezažila takové jako u Žraloků. Neslavil jen
tým žen, slavil celý klub.
Po ukončení sezóny se vracíte do Švédska?
Nene, z Čech odlétám rovnou do Austrálie
za svým přítelem, který tam hraje baseball.
Pokud vše dobře dopadne, ráda bych s ním
v Austrálii zůstala. Chtěla bych pracovat i hrát
softbal. Proto také za mnou do ČR přiletěla
maminka se sestrou, abychom se alespoň pár
dní viděly.
Pokud by od Žraloků přišla další nabídka
na hostování, přijala byste ji?
Přijala bych ji velmi ráda, ale … Chtěla
bych trávit víc času se svým přítelem, takže
kdyby on mohl v ČR hrát baseball a já softbal,
pak určitě.
My, děkuji Vám za rozhovor.

jk

Poděkování Veronice Peckové za laskavé tlumočení při vzniku rozhovoru.

Volejbalový oddíl TJ Slavoj Ledenice HLEDÁ nové spoluhráče
Přijď si zahrát nebo jen tak „zapinkat“.
Bližší informace na tel.: 731 534 327
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ZÁVĚR SEZÓNY BYL STRHUJÍCÍ!
Play off dospělých:
muži - vítězové základní části si pro semifinále mohli zvolit soupeře, a to Tempo Praha, se
stále se zlepšujícím nadhazovačem Markem Jozkou, nebo Hrochy H. Brod, s českou jedničkou
na prkně - Michalem Holobrádkem. Zvolili Tempo. Semifinále se hraje na 3 vítězství. První zápas doma v Ledenicích Žraloci prohráli 4:5, další v Praze 6:5, pak pokračovala série doma vítězstvím 2:1, bohužel čtvrtým semifinálovám zápasem se nepodařilo sérii srovnat a v Praze
prohráváme 4:1. Dále se hrál na 2 vítězství boj o bronz se Spectrem Praha (15x hráli finále,
z toho 8x vyhráli) tam měli Žraloci navrch - první zápas vyhráli 3:0 a doma pak druhý 7:3.
ženy - po základní části 4. místo (nadhazovačka Pecková byla 3 měsíce hrát profesionální
ligu na Taiwanu), semifinále hrály s Eagles Praha, 3 celkem jasná vítězství (1:0, 7:0, 8:0), do finále se jako soupeř nečekaně dostaly Snails
Kunovice, které přehrály favorizované Joudrs
Praha v semifinále (na zápasy 3:2), finále první zápas doma v režii Žraloků 4:0, druhý
zápas v Kunovicích, ačkoli zápas vedly do
7. směny 7:4, v dohrávce se Kunovicím podařilo srovnat na 7:7 a v teibraiku pak žraločí ženy
vyhrály 9:8, poslední zápas se hrál v sobotu
doma a ženy doslova „rozstřílely“ své soupeřky
a pojistily tak již třetí výhrou letošní vládu v Extralize žen, nejvyšší dospělé soutěži. Je to vedle
stříbrné medaile z Poháru Mistryň evropských
zemí nejlepší letošní klubový výsledek.

Mládež - má také skvělé výsledky:

stříbro z MČR juniorů, zlato z MČR žáků a
bronz z MČR kategorie U 11.
Skvělá sezóna je tak u konce, můžeme se
hrdě nazývat nejúspěšnějším softbalovým klubem ČR pro sezónu 2018.
Děkuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem
letos zapojil - především hráči, trenéři, rodiče, fanoušci, městys Ledenice, MŠMT ČR,
Nadace ČEZ, JČ kraj, DDM Č. Budějovice,
Dům realit a řada dalších podporovatelů.
Za Softbalový klub Žraloci Ledenice
Hana Korčáková
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MIKULÁŠSKÝ KONCERT

ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Pátek 30. 11., začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice

Svaz žen Zborov srdečně zve malé i velké diváky na

HRANÉ POHÁDKY
Uvidíte: Císařovy nové šaty, Zubař je anděl
Očkování v Marodíně

Sobota 24. listopad od 17 h
Zborovská Bumbálka, Vstupné dobrovolné
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PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Kulturní dům U Králů
¡ úterý 16,30-17,30 h
FEEL FIT - všeobecná atletická příprava pro děti
¡ úterý 20.00-21.00 h
box aerobic + kruhový trénink
(protažení, zahřátí a posílení celého těla)
¡ úterý a čtvrtek 19.00-20.00 h
cvičení žen - jóga (TJ Sokol Ledenice)
¡ čtvrtek 16.00-17.00 h
cvičení rodičů s dětmi (TJ Sokol Ledenice)

PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Téma: Jirsíkovo gymnázium a jeho první studenti z Ledenic
Kdy: čtvrtek 6. 12. 2018 v 18 h
Kde: společenská místnost DPS

POZVÁNKA NA

BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DOSPĚLÉ

Kde: sokolovna Ledenice
Kdy: sobota 1. prosinec
Prezentace od 8.30 h, zahájení turnaje v 9 h
Startovné v podobě drobného občerstvení vítáno

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

Zadám štěňátka
zlatého retrívra s PP
Odběr možný před Vánoci, volní jsou už jen pejsci
Kontakt: M. Votrubova
e-mail: votruba.m.h@gmail.com
tel.: 601 351 538

Uzávěrka
prosincového vydání Ledenického
zpravodaje je 25. listopadu 2018
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna,
Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz
2

Cena inzerce je 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
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