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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

Prosinec 2018

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáře…
Středa 5. 12. a čtvrtek 6. 12.
ADVENTNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA a výstava betlémů
Sál U Králů
Středa 5. 12. v 17 h
TRADIČNÍ LEDENICKÝ
MIKULÁŠ
náměstí Ledenice
Čtvrtek 6. 12. v 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Dům s pečovatelskou službou
Ledenice
Sobota 8. 12. v 15 h
VÁNOČNÍ BESÍDKA
PRO SENIORY
Zborovská Bumbálka
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
náš vánoční stromeček už zase čeká, až ho 5. prosince svým kouzlem rozsvítí
Mikuláš s anděly, což nám dává najevo, že Vánoce jsou za dveřmi a konec roku
se nezadržitelně blíží. Dovolte mi, abych nám všem popřál krásné, klidné a přátelské Vánoce, dětem i dospělým alespoň některé splněné sny a pár dní klidu
a odpočinku strávených se svými blízkými.

Hezké sváteční dny Vám jménem členů zastupitelstva městyse
a zaměstnanců úřadu
přeje starosta Jiří Beneda

Starosta městyse svolává
I. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice,
které se koná ve středu 19. prosince od 18 hodin
v zasedací místnosti radnice v Ledenicích.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Z ustavujícího veřejného zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice
ze dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo městyse Ledenice vzalo na
vědomí:
 zprávu o průběhu a výsledku voleb do Zastupitelstva městyse a o platnosti volby všech
členů Zastupitelstva městyse Ledenice zvolených v komunálních volbách dne 5. a 6. října 2018 ve složení (abecední pořadí):

Jiří Beneda, PhDr. Jiří Cukr, PharmDr. Hana
Doleželová, Mgr. Miroslav Franěk, Radek
Frejlach, Jiří Hinterhölz, Ing. Josef Hronek,
MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.,
Ing. Ivana Pecková, Milan Petráš, Jaroslav
Tůma, Ing. Michal Vazač, Pavel Viktora,
Ing. Jaroslav Vlášek, Bc. Jaroslava Žaludová.
Zastupitelstvo městyse zvolilo:
 společnou mandátní, volební a návrhovou
komisi ve složení:
pokračování na str. 2

Úterý 11. 12. v 17 h
Adventní KONCERT ŽÁKŮ
ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Divadelní sál Ledenice
Sobota 15. 12. od 15 h
VÁNOČNÍ NADÍLKA
V OHRAZENÍ
Zdobení perníčků a vánočního
stromečku v místním pohostinství
Sobota 15. 12. od 15 h
Pohádka ZAPOMENUTÝ ČERT
Divadelní sál Ledenice
Neděle 16. 12. od 18 h
ADVENTNÍ KONCERT
V KOSTELE sv. Vavřince
Na programu J. Pavlica:
Missa brevis
Pátek 21. 12. od 17 h
Vánoční koncert žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
Divadelní sál Ledenice
Pátek 21. 12. od 18 h
Předávání BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA
Kostel sv. Vavřince v Ledenicích
Pondělí 24. 12. ve 21.40 h
KOLEDY POD VÁNOČNÍM
STROMEM
Ledenice náměstí
Pátek 28. 12. v 17 h
VEMTE S SEBOU SOUSEDA
Zborov
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ZE ZASEDÁNÍ...
(pokračování ze str. 1)
předseda: Ing. Jaroslav Vlášek, členové:
Bc. Jaroslava Žaludová a Pavel Viktora
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zvolení jednoho místostarosty městyse Ledenice.
 pro výkon funkce starosty městyse Ledenice bude člen Zastupitelstva městyse Ledenice zvolený do této funkce ve volebním
období 2018–2022 dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo městyse zvolilo:
 do funkce starosty městyse Ledenice pro
volební období 2018–2022 člena Zastupitelstva městyse Ledenice pana Jiřího Benedu.
 do funkce zástupce starosty městyse Ledenice pro volební období 2018–2022 člena Zastupitelstva městyse Ledenice pana
Ing. Michala Vazače.
Zastupitelstvo městyse stanovilo:
 počet členů Rady městyse Ledenice – celkem
pět členů pro volební období 2018–2022.
Zastupitelstvo městyse zvolilo:
 Radu městyse Ledenice v počtu pěti členů:
Jiří Beneda – starosta městyse a člen rady
městyse
Ing. Michal Vazač – místostarosta a člen
rady městyse
PhDr. Jiří Cukr – člen rady městyse
Mgr. Miroslav Franěk – člen rady městyse
Ing. Ivana Pecková – členka rady městyse
Zastupitelstvo městyse zřídilo:
 Finanční výbor a stanovilo počet pěti členů
Finančního výboru Zastupitelstva městyse
Ledenice. Do funkce předsedy zvolilo Bc.
Jaroslavu Žaludovou, členku Zastupitelstva
městyse Ledenice. Do funkce člena Finančního výboru byli zvoleni: Ing. Hana Burešová,
Ing. Ivana Pecková, Pavel Viktora,Václav
Voharčík.
 Kontrolní výbor a stanovilo počet tří členů
Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse
Ledenice. Do funkce předsedy Kontrolního
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výboru zvolilo paní PharmDr. Hanu Doleželovou, členku zastupitelstva městyse Ledenice. Do funkce člena Kontrolního výboru byli
zvoleni: Hana Tůmová a Jaroslav Tůma
 čtyři Osadní výbory Zastupitelstva městyse
Ledenice: Ohrazení, Ohrazeníčko, Zaliny a
Zborov a určilo počet členů osadních výborů Zastupitelstva městyse Ledenice takto:
Ohrazení, Ohrazeníčko a Zaliny – osadní
výbory pětičlenné,
Zborov – osadní výbor sedmičlenný.
Zastupitelstvo městyse zvolilo:
 do funkce předsedy osadního výboru:
Hana Tůmová – předseda osadního výboru
Ohrazení,
Ing. Josef Hronek – předseda osadního výboru Ohrazeníčko,
Pavel Viktora – předseda osadního výboru
Zaliny,
Ing. Michal Vazač – předseda osadního výboru Zborov.
 do funkce člena osadního výboru:
Ohrazení: Jitka Svobodová, Vendula Allizarová, Vilém Machalouš, Jaroslav Dvořák,
Ohrazeníčko: Mgr. Helena Jaloševská, Jan
Křešnička, Dis., Petr Minář, Jakub Hinterhölz,
Zaliny: Lucie Macková, Jiří Viktora, Miroslav Profant, Miloslav Boček,
Zborov: Lucie Sedláková, Lucie Juhasová,
Jaroslav Tůma, Václav Voharčík, Jiří Holeček, Pavel Šíma.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 pro volební období 2018–2022 členství
městyse Ledenice v Místní akční skupině
(MAS) Sdružení Růže a jmenovalo pana Jiřího Benedu, starostu městyse, jako svého
zástupce v MAS Sdružení Růže.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 14. 11. 2018
Rada městyse schválila:
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v sobotu 15. 12.
 žádost a souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2273/5 v k. ú. Zborov.

Vyhlášení městyse Ledenice o poskytování dotací
a finančních darů z rozpočtu městyse Ledenice na rok 2019
Dotace nebo finanční dary jsou účelové finanční prostředky, poskytované z rozpočtu městyse Ledenice. Městys Ledenice poskytuje dotaci nebo finanční dar zejména na podporu aktivit zaměřených na veřejnost, na činnost pro děti a mládež a na aktivity k reprezentaci
městyse Ledenice. Celková výše dotací nebo finančního daru na kalendářní rok 2019 bude
stanovena schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí dotace nebo finančního
daru není právní nárok a nemusí být poskytnut v požadované výši.
Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace nebo finančního daru
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 podpory hodnými 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 2019. 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.
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 přidělení uvolněného bytu č. 38/B v Domě
s pečovatelskou službou, za předpokladu,
že vybraný uchazeč bytu č. 38/B bude
schválen Magistrátem města České Budějovice, odborem sociálních služeb.
Rada městyse projednala a schválila:
 žádost a souhlasí se novostavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.
č. 3593/5 v k. ú. Ledenice.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330044492/001 s E.ON Distribuce a.s.,
na pozemku parc. č. 3921/2, 3921/3 v k. ú.
Ledenice pro stavbu „Ledenice, K3593/4,
Srnský – kabel NN“ za cenu 7.100 Kč bez
DPH.
 žádost a souhlasí s novostavbou přístřešku
na pozemku parc. č. 2255 a 2504 v k. ú.
Zborov.
 žádost a souhlasí se novostavbou přístřešku
na pozemku parc. č. 2254/4 v k. ú. Zborov.
Rada městyse ustanovila:
 v souladu s § 102 odst. 2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb. 5 komisí Rady městyse:
Komisi výstavby a územního plánování
5 člennou,
Komisi životního prostředí a lesního
hospodářství 6 člennou,
Komisi požární ochrany 7 člennou,
Komisi pro mládež, kulturu a sport
20 člennou,
Komisi pro projednávání přestupků
5 člennou.
Rada městyse jmenovala:
 předsedy a členy jednotlivých komisí Rady
městyse v tomto složení:
Komise výstavby a územního plánování:
předseda Ing. Michal Vazač
členové: Ing. Jaroslava Kadlečková, Ing. Josef Hronek, Ladislav Kodada, Petr Králík.
Komise životního prostředí a lesního
hospodářství: předseda Ing. Jaroslav Vlášek
členové: Štěpán Franěk, Ing. Jan Jiráček,
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.,
Jan Křešnička, Dis., Ing. Petr Markytán.
Komise požární ochrany:
předseda Radek Frejlach, členové: Stanislav Bláha – Ledenice, Stanislav Bláha –
Zaliny, Pavel Hronek, Václav Levý, Karel
Šindelář ml., Jaroslav Tůma.
Komise pro mládež, kulturu a sport:
předseda Jiří Hinterhölz
členové: Stanislav Bláha – Zaliny, PhDr. Jiří
Cukr, Ing. Jan Petráš, Jana Hajná, Ivana
Herdová, Mgr. Helena Jaloševská, Štěpán
Koblasa, Ing. Jaroslav Korčák, RNDr. Hana
Korčáková,CSc., Ing. Eva Lišková, Ing. Ivana Pecková, Jitka Svobodová, MUDr. Mgr.
Marcela Míková, Ph.D., Mgr. Vladislav
Šesták, Jitka Tomandlová, Ivana Vazačová,
Ing. Jaroslav Vlášek, Jana Votrubová, Jiří
Kolář, Josef Pařízek.
Komise projednávání přestupků: předsedové Ing. Libor Trávníček, Bc. Petr Kovář
členové: Zdeňka Herdová, Mgr. Miroslav
Franěk, Pavel Blažek.
Rada městyse jmenovala:
 dva zástupce za zřizovatele do školské rady
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, a to: zastupitele
městyse Ledenice pana Mgr. Miroslava Fraňka a Milana Petráše.
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JE PO VOLBÁCH…
Rozhovor se staronovým starostou Jiřím Benedou
Vážený pane starosto, na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice ve středu 31. října 2018 jste byl jednohlasně zvolen starostou městyse Ledenice. Pro Vás tímto započalo druhé volební období
ve funkci starosty. Jak se po volbách cítíte?
V první řadě chci poděkovat všem občanům, kteří k volbám přišli.
V Ledenicích byla volební účast téměř 55,5 %. Velmi mě těší, že naše
volební sdružení Ledenice náš domov získalo 46,3 % hlasů, což je v zastupitelstvu osm mandátů z patnácti. Příjemným překvapením pro mě
byl i můj osobní volební výsledek. Je potěšující, že občané tímto způsobem ocenili mé čtyřleté působení v čele ledenické radnice. Na druhou
stranu je tento výsledek pro nadcházející čtyři roky velmi zavazující.
Poblahopřát ke zvolení bych chtěl jak dalším sedmi zastupitelům z našeho sdružení, tak i všem ostatním. Jsem přesvědčen o tom, že celé zastupitelstvo i každý jednotlivec má co nabídnout ledenickým občanům
a všichni se budou snažit vykonávat svou funkci co nejsvědomitěji. Za
odvedenou práci je však potřeba poděkovat i členům zastupitelstva
minulého volebního období.
Ve středu 31. října proběhlo ustavující zastupitelstvo. Jak probíhá?
Protože v tu chvíli ještě není zvolený starosta, schůzi zahajuje a jednání řídí nejstarší člen zastupitelstva. Pod jeho vedením složí zastupitelé slib, je zvolena mandátní, volební a návrhová komise a probíhají
další oficiality dané zákonem. Po volbě starosty a členů rady jsem od
předsedajícího dostal prostor k úvodnímu slovu. V něm jsem se snažil
stručně zhodnotit proběhlé volby, práci minulého zastupitelstva, nastínil jsem plánované akce na začátek nového volebního období a podobně. To, co se při ustavujícím jednání zastupitelstva dále projednává a
schvaluje, si můžete přečíst v zápisu ze zastupitelstva, který je
uveřejněn také v tomto vydání Ledenického zpravodaje.
Připravujete po volbách nějaké změny na úřadě?
Ne, žádné změny v současné době nepřipravuji. Tým zaměstnanců
Úřadu městyse Ledenice naprosto vyhovuje mým představám.
Kdybyste měl definovat největší problémy Ledenic?
V první řadě je to nedostatek stavebních pozemků ve vlastnictví
městyse. V současné době připravují soukromí investoři několik projektů, které by v budoucnu měly výstavbu rodinných domů umožnit.

Tříkrálová sbírka 2019
je za dveřmi
Tříkrálová sbírka startuje v roce 2019 v českobudějovické diecézi
již po osmnácté. Výtěžek ze sbírky je již tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jinak
sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá.
V průběhu loňské Tříkrálové sbírky 2018 se díky štědrým dárcům
sešla za celou Českou republiku zatím nejvyšší částka v dosavadní historii – celkem 114 199 517 Kč. V Ledenicích se vykoledovalo krásných
73 313 Kč. Děkujeme všem dárcům za jejich vstřícnost a štědrost, dobrovolníkům za jejich drahocenný čas i nachozené kilometry, a všem
společně za ochotu dělat dobré věci.
V Ledenicích a přilehlých osadách vás tři králové přijdou navštívit
do vašich domovů v sobotu 5. ledna 2019 buď v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Výnos z ledenické Tříkrálové sbírky bude rozdělen následovně: 30% z výtěžku poputuje do Domu sv. Františka –
chráněné bydlení (Veselí nad Lužnicí), 40% z částky podpoří rehabilitační pomůcku pro zdravotně postiženou 11letou dívku z Ledenic a
30% obdrží českobudějovická Městská charita.
Máte chuť se zapojit? Chcete zažít něco nového, blíže se seznámit s
místem, kde žijete a s lidmi ve vašem okolí? Staňte se poslem radosti a
naděje, staňte se třetím králem! Obraťte se na Adélu Pixovou na tel. čísle 728 889 616 (možno i přes Viber či WhatsApp). Uvítáme jak dětské
koledníky, tak dospělé vedoucí skupinek i další dobrovolníky. Už vám
bylo 15? Můžete vytvořit samostatnou skupinku 3 koledníků a 1 vedoucího, podmínkou je min. věk 15 let pro všechny členy skupinky.
Děkujeme, že pomáháte s námi!

Dalším problémem Ledenic je nedostatečná kapacita stravovacích
zařízení. Jedním z cílů zastupitelstva pro začátek volebního období určitě
bude opravit restauraci na náměstí a najít schopného provozovatele.
S tímto problémem úzce souvisí i malá ubytovací kapacita v Ledenicích.
Přijíždějícím turistům nemáme v současné době co nabídnout, nenajdou
u nás možnost stravování ani odpočinku. I to bychom chtěli řešit.
Jaké jsou Vaše cíle?
Moje cíle jsou omezené rozpočtem našeho městyse.
Celé zastupitelstvo se snaží pečlivě posuzovat co nejdůležitějšího
v Ledenicích i v osadách budovat tak, abychom finanční prostředky
z rozpočtu využili co nejhospodárněji a nejúčelněji.
Nyní je samozřejmě nejdůležitějším cílem dokončit rozsáhlou opravu dopravní infrastruktury (komunikace a chodníky) v lokalitě Na
Oborách.
Další z důležitých cílů v příštím roce je vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v Zalinech, což bude pro městys finančně velmi
náročná akce.
Slovo na závěr?
Věřím, že se nám s nově zvoleným zastupitelstvem v nadcházejícím
volebním období podaří co nejvíce se přiblížit představám občanů
o správném fungování obce a zpříjemnění kvality života v Ledenicích a
osadách.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
jk

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
PŘIPRAVUJE V PROSINCI 2018

Ó 1. 12. v sobotu v 17 h
na horním náměstí v Ledenicích žehnání adventních věnců
Ó 2. 12. v neděli v 18 h – v Zalinech žehnání adventních věnců
Ó 5. 12. ve středu
nebude mše sv., v Ledenicích probíhá „Mikuláš“
Ó 7. 12. v pátek v 17 h
na faře adventní přednáška „Patero příchodů Krista“
doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D., rektora JU
Ó 15. 12. v sobotu v 14 h – příležitost ke sv. smíření na faře
Ó 21. 12. v pátek v 18 h
předávání Betlémského světla v kostele sv. Vavřince

Vánoční pořad bohoslužeb
Ó 23. 12. v neděli v 9.30 h
ze 4. neděle adventní, hostem bude Mons. Aleš Opatrný
Ó 24. 12. v pondělí ve 22 h – vigilie ze Slavnosti Narození Páně
Ó 25. 12. v úterý v 9.30 h – Slavnost Narození Páně
Ó 26. 12. ve středu v 9.30 h – Svátek sv. Štěpána
Ó 30. 12. v neděli v 9.30 h – Svátek Svaté rodiny
Ó 31. 12. v pondělí v 17.00 h – poděkování za uplynulý rok
Ó 1. 1. v úterý v 9.30 h – Slavnost Matky Boží Panny Marie
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ZE ŠKOLY

Mini výlet
Kdo by rád nejezdil na výlety? S rodiči je
to fajn, ale se třídou někdy lepší. Protože vím,
že školní akce děti baví, rozhodla jsem se
zpříjemnit žáčkům listopad. V pondělí 19. 11.
2018 jela 1. A a 1. B po vyučování společně do
Trhových Svinů.
Prohlédli jsme si místní knihovnu a některé
knihy. V kině jsme zhlédli dětský animovaný
příběh „Kubík hrdina“. Nejlepší bylo, že si
děti samy kupovaly vstupenku. Musely si o ni
slušně požádat. Některé měly obavy a jiné se
těšily, až si budou moci zaplatit.
Po svačině jsme šli do papírnictví, kde si
každý mohl nakoupit. Mělo to však háček.
Všichni museli mít na výlet pouze 33 Kč, takže bylo těžké si vybrat tu správnou věc. A přece se nám to všem povedlo. Každý si koupil
podle sebe něco na památku a přitom moc neutratil. My rodiče máme tendenci dětem rozmlouvat jejich výběr, teď měl každý volnou
ruku. Někdo i přes to malé množství financí
myslel i na své sourozence.
Věřím, že děti si tento odpolední výlet užily stejně jako já a paní učitelka Hanzlíková.
Mgr. Marie Petrášová

Návštěva
truhlářské dílny
Ve čtvrtek 25. října žáci sedmé třídy Základní školy v Ledenicích navštívili v rámci
předmětu Člověk a svět práce provozovnu firmy Truhlářství Fencl, která v tomto roce oslavila již 30 let svého trvání.
Celým areálem nás provedl pan Fencl starší. Součástí prohlídky byl i zajímavý vědomostní kvíz z oboru truhlářství, který pro děti
připravil pan Fencl mladší.
Touto cestou oběma pánům děkujeme za
jejich vstřícnost a nám věnovaný čas.
Mgr. Miroslav Franěk, učitel ZŠ
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Svatý Martin
Legenda o svatém Martinovi vypráví, že
jednou v zimě projížděl Martin na svém bílém
koni městskou branou, a potkal chladem se
třesoucího žebráka. Martin neměl u sebe nic,
než svůj červený plášť. Rozťal ho svým mečem
na půl a jednu polovinu žebrákovi daroval.
Rozdělil se s ním o teplo. Následující noci měl
vidění, v němž se mu zjevil Kristus s polovinou jeho pláště. Toto vidění bylo důvodem
jeho odchodu z vojska.
Na svatého Martina se tradičně podává pečená husa. I toto jídlo má svůj příběh. Jednoho
dne, kdy Martin vedl mši, jej svým kejháním
přerušilo hejno hus. A proto, jako trest, jsou
v tento den podávány k jídlu.
Pověra se váže i k zahnutým svatomartinským rohlíčkům. Jeho macecha jej chtěla tímto sladkým pečivem otrávit, a aby poznala ten
s jedem, zahnula mu rohy. Ale po vytažení
z pece, měli zahnuté rohy všechny rohlíčky.
Proto bychom si z této pověsti měli vzít i malé
ponaučení.

Martin na bílém koni by měl tradičně přijíždět 11. listopadu, ale letos se, jako obvykle,
zpozdil a jeho bílý kůň dorazil až o týden později.
Žáci 2. B Martina nedočkavě vyhlíželi.
Celý den byl laděn v duchu svatomartinského
veselí. Ač jsme nepekli husu nebo rohlíčky
v průběhu dne bylo povídání o zvyklostech na
tento svátek hlavním tématem.
Četla se legenda o svatém Martinovi a hledala se v ní různá přirovnání, děti poté vytvářely myšlenkové mapy na to, co je napadne,

když se řekne Martin na bílém koni. Na pořadí
dne byly i různé tradice a zvyky.
Nakonec jsme se zastavili nad pečením
svatomartinského cukroví, které děti vyráběly ze slaného těsta a poté ho pomalovaly
barvami. Žáci si zkoušeli modelovat ve dvojicích i samotného Martina a výsledky byly
zdařilé.
Doufejme, že Martin na bílém koni se k nám
vrátí zpět, a všichni si užijeme bílé Vánoce.
Kateřina Šimková

Mateřská škola vítala sv. Martina
Ve středu 7. listopadu se děti z mateřské školy se svými sourozenci,
rodiči, prarodiči sešly na farské zahradě u školní družiny. Tímto dnem
se chtěly rozloučit s podzimem a přivítat zimu. Říká se totiž, že dnem
sv. Martina zima u nás začíná.
Ve školce jsme si s dětmi říkaly, že sv. Martin byl voják, který putoval z města do města, kde ho bylo potřeba. Jednou při své cestě potkal
žebráka a protože neměl, čím by ho obdaroval, rozťal mečem svůj plášť
a půlku mu dal, aby neumrzl. Za tento dobrý skutek byl prohlášen za
svatého a jelikož v tu chvíli začalo sněžit, říká se, že sv. Martin nám přináší sníh, tedy přijíždí na bílém koni...
My jsme společně s dětmi zazpívaly svatému Martinovi písničku,
rozsvítily své lampiony a pak se všichni vydali na cestu Ledenicemi...
Na konci naší cesty děti na zahradě mateřské školy se svými nejbližšími pověsily na strom doma připravenou vločku a odměnou jim byl na jazyku se rozplývající svatomartinský
rohlíček.
Děkujeme všem zúčastněným, že přišli a umožnili
dětem prožít zase něco nového, děkujeme ledenickým
hasičům za překvapení v podobě blikajících hasičských
aut a že byli připraveni zasáhnout a pomoct, kdyby bylo
potřeba.
Těšíme se na další společné chvíle, kdy uvidíme
naše děti spolu s rodiči a nebude to dlouho trvat...
Už 13. prosince jste, milí rodiče, prarodiče a sourozenci zváni do naší školky na vánoční posezení, kdy si
společně s dětmi vyrobíte něco malého, ochutnáte něco
dobrého, co vám děti samy ve školce připraví a můžete
s nimi pobýt v prostředí, kde tráví spoustu svého času se
svými kamarády a paními učitelkami.
za kolektiv dětí u učitelek MŠ Ivana Martínková

KDE ZASAHOVALI LEDENIČTÍ HASIČI
Firma DIMATEX přeje všem občanům krásné vánoční
svátky, děkuje za spolupráci při sběru nepotřebného
a použitého textilu a upozorňuje na potřebu vkládat
do kontejneru textil zabalený v igelitových obalech,
aby nedošlo k jeho znehodnocení vlivem
povětrnostních pomínek.

2. 7.
16. 7.
20. 7.
22. 7.
20. 8.
23. 9.
23. 9.
11. 11.

požár rodinného domu – Ledenice
planý poplach – nahlášený požár v objektu skládky
požár osobního automobilu – Komařice
likvidace obtížného hmyzu – Ledenice
likvidace obtížného hmyzu – Ledenice
strom ve vozovce – nad Ledenicemi, směrem na Borovany
část stromu na střeše chalupy – Ledenice
požár – Ledenice
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 6. listopadu se v obřadní síni ledenické radnice konalo vítání
malých občánků. Slavnostního obřadu se zúčastnilo celkem 16 miminek spolu s rodiči a dalšími jim blízkými hosty, proto muselo být i tentokrát rozděleno do dvou částí.

Nové občánky přivítala zastupitelka městyse paní Jaroslava Žaludová. Hudební vystoupení si připravili žáci ZUŠ Ledenice pod vedením
paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele Petra Špatného.

Na fotografii zleva: Valérie Hujslová, Zborov; Lukáš Vršan, Ledenice; Monika Vršanová, Ledenice; Jakub Šťastný, Ledenice;
Adéla Keslová, Ledenice; Adam Cukr, Ledenice; Mia Sofie Dvořáková, Ledenice; Jan Jarůšek, Ledenice; Rozálie Novotná, Zborov

Na fotografii zleva: Denis Kilberger, Ledenice; Tobiáš Říha, Ledenice; Jan Seiml, Zaliny; Petr Hodek, Ledenice; Michael Vrzal, Ledenice;
Jiří Důra, Zborov; Jan Hinterhölz, Ohrazeníčko
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Miladou Hlaváčovou ze Zalin,
zemřela dne 15. 11. ve věku 86 let.

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

7

Blahopřání
V listopadu oslavili významné životní jubileum občané Ledenic paní Eliška Bendíková krásných 90 let
a pan Jan Crkva 80 let. (na fotografii se starostou Jiřím
Benedou)
Oslavencům přišli pogratulovat starosta městyse Jiří
Beneda a matrikářka Zdeňka Herdová.
S přáním všeho nejlepšího a především pevného zdraví
se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje.

ZO SPCCH BOROVANY - LEDENICE

Z NAZARETU
OTEVŘENÝ OBCHOD v Podzámčí
V naší keramické chráněné dílně vznikají milé vánoční dekorace
a dárečky pod stromeček. V nabídce máme květináče, truhlíky, vázičky, misky, hrnky, a také výrobky textilní dílny a to tkané koberce,
kuchyňské chňapky, zástěry pro kuchařky nebo kuchaře a plátěné
tašky.
Otevírací doba:
PO, ST, PÁ od 8.00 do 15.00
ÚT, ČT
od 8.00 do 17.00
OTEVŘENÍ OBCHODU v Hluboké nad Vltavou
Zveme vás do našeho dalšího kamenného obchůdku a to v Hluboké nad Vltavou v ulici Zborovská 80.
Obchůdek jsme otevřeli ve spolupráci s neziskovou organizací
Centrum volného času Poškolák, kteří organizují tábory a kroužky.
Máte zde možnost zakoupit hezký dárek pro sebe či blízké nejen
z nazaretské dílny, ale také výrobky od dětí z Poškoláka nebo od
drobných řemeslných tvůrců.
Otevřeno máme od 19. listopadu do 23. prosince 2018
PO - NE od 9.00 do 17.00
Markéta Hospodářská

V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum naše členky paní Hana
Mejdrechová z Borovan, paní Marie Votrubová z Ledenic a paní Vlasta
Netrefová z Jílovic.
Členové vám přejí:
Tak jak potichoučku jako sen, vašich narozenin přišel den.
Štěstí, zdraví, ať vám slouží, ať se splní vše, po čem vaše srdce touží.
Zveme občany na již obvyklou adventní výstavu, kterou připravujeme společně se ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, družinou a RC Ledňáček. Výstava se koná 5. 12. a 6. 12. v Ledenicích „U Králů“. Těšíme se na vás při
prohlídce betlémů, vánočních výrobků, které během roku připraví naše
členky i k prodeji. Zveme na posezení při harmonice u kávy, čaje či grogu.
Těšíme se na předvánoční návštěvu do lázní Gmünd, kde si zaplaveme a zacvičíme. Odjezd je 12. prosince v 8 hod. z Ledenic, dále z Borovan a z Jílovic.
Jelikož se kvapem rok 2018 chýlí ke konci, chtěla bych popřát členům, jejich rodinám a všem občanům hezké prožití Vánoc. Do nového
roku 2019 přeji hlavně zdraví, spokojenost, pohodu a porozumění nás
všech mezi sebou.
Poděkování patří městysu Ledenice a městu Borovany za přispění
na jednodenní zájezd a možnost návštěv bazénu v ZŠ Borovany. Těšíme se na další spolupráci s oběma radnicemi.
Za ZO předsedkyně, Jarmila Himlová

Fotografie je z týdenního pobytu v Sezimově Ústí, který se konal v listopadu

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

prosinec 2018

První studenti Jirsíkova gymnázia z Ledenic
Po celý rok 2018 jsme si na stránkách Ledenického zpravodaje připomínali některá kulatá výročí spojená s dějinami našeho městyse.
Dnes cyklus zakončíme trochu netradičním výletem do minulosti. Významné jubileum 150 let
od vzniku letos totiž oslavilo také českobudějovické Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka. Po
svém založení v roce 1868, iniciovaném vlasteneckým biskupem Jirsíkem, si rychle získalo
oblibu u studentů z jihočeského venkova, zejména díky českému vyučovacímu jazyku. Počet žáků se brzy přehoupl přes šest stovek a
problémy s nastalým nedostatkem prostoru vyřešila v roce 1903 výstavba nové budovy na
rohu ulic Fráni Šrámka a Jírovcovy.
Podívejme se nyní na prvních 50 let existence této školy a představme si krátce žáky,
kteří do ní docházeli a měli původ v Ledenicích a okolí. Prvenství v tomto směru drží Jakub Bušta (nar. 26. 3. 1850, zem. 31. 1. 1917),
rodák ze Zalin, který zde ale vychodil pouze
dva ročníky v letech 1869–1871. Později pracoval jako berní úředník v Kutné Hoře. Zajímavostí spojenou s jeho pobytem ve škole je
fakt, že byl spolužákem pozdějšího známého
spisovatele Josefa Holečka (ani on však na
škole nematuroval). Prvním studentem přímo
z Ledenic a zároveň prvním maturantem na
Jirsíkově gymnázia, který uváděl Ledenice
jako své rodiště, se stal až v roce 1890 Adolf
Soukup (nar. 6. 3. 1872), který následně působil jako farář ve středních Čechách.
Dalšími ledenickými studenty na Jirsíkově
gymnáziu byli Adolf Pokorný (nar. 24. 4.
1873, nedostudoval zde, poštovní úředník),
Jaroslav Pexa (nar. 24. 2. 1883, maturita 1902,
finanční rada), František Dvořák (nar. 25. 6.
1887, nedostudoval zde, zem. 24. 9. 1905),
Adolf Cahák (nar. 8. 11. 1888, zem. 15. 6.
1907 během studií), Stanislav Makovec (nar.
25. 4. 1894, maturita 1912, právník, rada
okresní politické správy), Jaroslav Doležal
(nar. 19. 4. 1895, maturita 1914, účetní hospodářského družstva) a Josef Stejskal (nar. 3. 3.
1897, maturita 1915), který se stal pedagogem

a výrazným kulturním pracovníkem Českých
Budějovic, kde je po něm, stejně jako v Ledenicích, pojmenována ulice (v roce 1942 byl popraven nacisty).
V prvním desetiletí 20. století bychom
mezi studujícími potkali také mladíky z okolních obcí – Vojtěcha Levého ze Zborova (nar.
4. 4. 1884) a Františka Tůma z Ohrazení (nar.
2. 5. 1892), kteří ovšem studia dokončili jinde,
dále Františka Jílka-Oberpfalcera z Růžova
(nar. 9. 8. 1890), jenž po maturitě v roce 1910
pokračoval na studiích v Praze a stal se z něho
významný český jazykovědec, nebo Františka Zíku ze Zborova (nar. 10. 1. 1891), jenž po
maturitě v roce 1914 vystudoval bohosloví a
působil jako farář ve Volyni. Osm let strávil
na škole rovněž Leopold Velemínský z Mysletína (nar. 14. 4. 1899), který maturoval
s předstihem 10. 5. 1918, protože v květnu nastupoval vojenskou službu. Z tohoto důvodu
„zkouška písemná i ústní ze všech předmětů
byla mu z usnesení komise zkušební prominuta“ a on se takříkajíc mrknutím oka stal dospělým s vyznamenáním. Dodejme, že tenkrát se
povinně maturovalo z češtiny, latiny (nebo
řečtiny), vlastivědy a matematiky a maturity
zcela nebo zčásti prominuté nebyly v době
první světové války ničím neobvyklým.
Pokud se budete chtít seznámit se 150letým
vývojem Jirsíkova gymnázia, máte do 13. 1.
2019 možnost navštívit výstavu v Jihočeském
muzeu v Českých Budějovicích. Mj. jsou zde
k vidění exponáty spojené se životem Františka Jana Kroihera, absolventa z roku 1889 a ledenického děkana (např. politické legitimace,
rukopisy, kalendáře, válečné vyznamenání,
pamětní medaile, knihy, dekret jmenování
čestným občanem Ledenic). Některé kusy
k tomuto účelu zapůjčila rodina Fixova a pisatel těchto řádek. Ten je také autorem nové knihy s názvem „Galerie vybraných absolventů
Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích.
350 portrétů od A do Ž,“ která je k dostání
v muzeu, v knihkupectvích nebo na internetu.
V ní jsou krátkými medailonky a fotografiemi

Portrétní fotografie prvního ledenického absolventa Jirsíkova gymnázia Adolfa Soukupa
na maturitním tablu z roku 1890

Vitrína s předměty připomínajícími F. J. Kroihera na výstavě v Jihočeském muzeu

Desky nové knihy o vybraných významných absolventech Jirsíkova gymnázia
představeni někteří z více jak 15 000 studentů,
kteří na gymnáziu za dobu jeho existence odmaturovali (ze známých jmen např. kardinál
Miloslav Vlk, prezident Emil Hácha, ministr
František Machník, lékař Václav Vojta, prokurátor Josef Urválek, novinářka Hana Hosnedlová, trenér František Cipro, hudebník a
čerstvý senátor Ladislav Faktor nebo pedagog a politik Jan Zahradník). Zastoupeni zde
pochopitelně jsou i ledeničtí rodáci – již připomenutí divadelník Josef Stejskal a jazykovědec František Jílek-Oberpfalcer z Růžova,
dále lékař Antonín Rubín a rostlinný genetik
Jiří Velemínský z Mysletína (ale narozený
v Českých Budějovicích). V knize nechybějí
zmínky také o osobnostech, které s Ledenicemi, konkrétně se zdejší farností, spojily jen
část svého profesního života – kaplani Václav
Chalupský a Václav Žitný, administrátor Josef
Hes a zmíněný děkan, národohospodář, senátor a publicista F. J. Kroiher.
PhDr. Jiří Cukr
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Zborov má
ochotnické divadlo
Letos je to přesně 60 let, kdy ve Zborově
naposled hráli místní ochotníci svá představení. Po nich zůstala ve staré stodole dvě malovaná plátna s nádhernými kresbami. Díky
nadšení a chuti začít znova tam, kde naši dědové a babičky přestali, jsme začali horlivě
zkoušet. Pravda, moc času nebylo. Měli jsme
jen tři týdny do termínu, kdy se měla poprvé
rozevřít opona. Přiložili jsme ruku k dílu a již
se rýsovaly rekvizity, kostýmy a opravdové
divadelní jeviště s oponou. Sobotní podvečer
24. 11. se sál Zborovské Bumbálky zaplnil do
posledního místečka, ještě, že bylo kde stát.
Když Kašpárek přivítal malé a velké diváky,
čekala na všechny přítomné tři představení.
První pohádka „Zubař je anděl“ byla motivační. Na jejím konci děti odpovídaly hercům
na otázky, týkající se zdraví zubů. Za správné
odpovědi dostávaly zubní kartáčky. Druhou
pohádkou „Očkování v Marodíně“ jsme ukázali, jak vzniklo očkování a jak důležité je,
bojovat proti zlým chorobám.
Poslední pohádka „Císařovy nové šaty“, ve
které jsme potvrdili rčení, že ne vždy šaty dělají člověka.
Obrovským potleskem po představení, který nás potěšil i dojal, jsme si museli říci, že
veškerý čas věnovaný divadlu stál za to. Kdo
ví, s jakým divadlem přijdeme příště. Musím
poděkovat zejména městysu Ledenice za finanční podporu, všem hercům, Vaškovi Voharčíkovi st. za půjčování sálu při zkouškách a
občerstvování, Lucce Juhasové za neutuchající chuť obohacovat kulturu ve Zborově, Petře
Šilhanové za nádherné kostýmy pro nás herce,
dále Lucce Sedlákové, Katce Braunfuchsové,
Vaškovi Voharčíkovi ml. a technické pomoci
Bohunce Klečkové a Pavlu Juhasovi.
za Svaz žen ve Zborově Iva Vazačová
Přejeme Vám poklidné prožití adventního času a radostné vánoční svátky plné rodinné pohody a lásky. Vánoční čas je krásný
v tom, že se lidé stmelují. Vzájemně se navštěvujeme. Setkání, nejlépe u punče a cukroví, potěší každého z nás. Zvláště ty, kteří žijí
sami. Nezapomeňte proto ani na ně.
Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulém roce a budeme se
těšit na další milá setkávání v roce 2019.
Kolektiv pečovatelské služby Archa

Krásné a požehnané vánoční svátky,
plné lásky, štěstí a míru
přejí všem svým spoluobčanům
ledeničtí baráčníci
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Připravuje se plesová sezóna 2019
¡
¡
¡
¡
¡

SO
SO
SO
PA
SO

19. 1.
16. 2.
23. 2.
1. 3.
2. 3.

Ples SDH Ledenice
XX. Reprezentační ples městys Ledenice
Maškarní ples - Baráčníci
Farní ples
Sportovní ples TJ Slavoj

Plesy ve Zborovské Bumbálce
¡ SO
¡ SO
¡ SO

19. 1.
9. 2.
2. 3.

SDH Ohrazení
Sportovní ples TJ Sokol Zborov
Maškarní bál SDH Ohrazeníčko

prosinec 2018

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

¢ Téma: Vápenický kopec neboli Vápence
Kdy: čtvrtek 3. ledna 2019 od 18 h
Kde: společenský sál DPS

prosinec 2018
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BUDE NÁM PADESÁT
Než k tomu číslu dojdeme, je třeba ještě
udělat rekapitulaci druhé poloviny tohoto
roku. Voda, jak se zdá, je opravdu naším živlem. Dokázali jsme to jak na poslední seriálové dvojsoutěži o titul mistra ČR v Jinolicích,
tak i na ostatních, třeba i volných soutěžích.
Nejdříve ale hezky postupně. V závěru boje
o titul roku se podařilo Karlu Fyrbachovi obhájit titul a získat tak mistra ČR dva roky po
sobě. Následně Dominik Juhasz vybojoval třetí místo, Matěj Sedmík čtvrté a tím máme tři
naše členy z pěti možných z celé republiky
v družstvu reprezentantů pro mistrovství světa
a to ještě je naše šesté až osmé místo pro náhradníky. Zajímavé je, že se do toho dali i někteří tatínkové a také náš bývalý junior, dnes
už věkem v seniorech, Tomáš Hlach. Ten zůstal klubu věrný a ve velice těžké kategorii maket vysoutěžil i on pro Ledenice první místo a
tím i titul. Máme tedy letos dva mistry ČR a na
Mistrovství světa 2019 do Maďarska pojede
Českou republiku reprezentovat celkem šest
modelářů z Ledenic. Jak jsme se ale přesvědčili, mohou dobré úspěchy následně znamenat
i zátěž, se kterou nemáme v Ledenicích žádné
zkušenosti. Stalo se totiž to, že Svaz modelářů
na základě našich dlouhodobých výsledků
rozhodl pro rok 2019 uspořádat v Ledenicích
třetí a čtvrtou soutěž o titul mistra ČR, a to ve
všech kategoriích juniorů i seniorů kromě
plachetnic. Umíme uspořádat jednodenní
soutěže do třiceti závodníků ve třech kategoriích, ale čtyři dny pro šedesát až sedmdesát
juniorů i seniorů ve dvanácti kategoriích

jsme ještě nikdy neuspořádali. Blíže o tom
budeme informovat v novém roce. Pravdou
ale je, že veliké obavy se začínají zmírňovat
díky všem příznivcům, kteří jsou nám nakloněni, dokonce i z řad podnikatelů, městyse a
rybářů v Ledenicích.
V září jsme ještě tradičně uspořádali na
Lazně devětačtyřicátý ročník soutěže „Ledenická 50“ o živou posvícenskou husu, která
zůstala v Ledenicích zásluhou Jakuba Svobody z Hradu. O Havelském posvícení se ta vůně
nesla z Hradu až dolů. Pirátem roku je Karel
Fyrbach. Tady už sice jde i o umístění, ale
hlavně o pěkné ceny pro juniory i seniory,
které dostáváme každoročně od sponzorů.
Děkujeme všem, kdo nám je věnovali – Hospůdka na hřišti, Michal Hruška, Robert Žahour, Bedřich Pokorný, rodina Svobodova,
Adam Kadleček, Autoservis Milan Petráš,
Zmrzlina Jan Junek, Drogerie Jaroslava Žaludová, VD Ledenický nábytek, Truhlářství
Václav Fencl, Truhlářství Josef Janda, Truh-

lářství Jiří Homer, Pavel a Josef Hronek –
Ohrazeníčko, Petr Manda Ledenice, Železářství a květinářství Radek Šustr, MP JET Ledenice, Elektrárna Temelín, Jaroslav Juhasz
České Budějovice, Jan Kopal Trhové Sviny,
Matěj Sedmík Lišov, Zemědělský podnik Epigon A Ledenice, M-Tes České Budějovice a
městys Ledenice. Někteří již dokonce věnovali i peníze dětem na vánoční besídku. Všem
ještě jednou moc děkujeme. Veliké množství
pěkných cen dělá naší soutěž populární, a tak
se zde setkávají děti i dospělí nejenom z celého kraje, ale letos třeba i z Plzeňska, severu
Čech a Vysočiny.
Sezonu jsme ukončili poslední veřejnou
soutěží ve Ktiši, kde pořadatel má taktéž moc
pěkné ceny.
Všem přejeme hodně zdraví úspěšný rok
2019. Nám bude již padesát let.
Za KLOM Ledenice Jiří Hinterhölz

NOVINKY V DOTAČNÍCH PROGRAMECH PRO RODINNÉ DOMY
Máme pro vás aktuální informace o změnách v programech
Nová zelená úsporám a Dešťovka, které byly vyhlášeny na podzim
tohoto roku. Možná budou tyto změny pro vás významné a rozhodnete se požádat o dotaci.
Program Nová zelená úsporám je určený na zateplování domů, výstavbu nových domů a využití obnovitelných zdrojů (solární termické a
fotovoltaické systémy, rekuperace, výměna elektrického vytápění za
systém s tepelným čerpadlem a výměna lokálních topidel na tuhá fosilní paliva, např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).
Zásadní novinkou je možnost realizovat zateplení domu svépomocí.
Kdo si troufá a má chuť zateplit si dům vlastními silami, může také požádat o dotaci. Podmínkou ale zůstává nutnost zajistit si odborný technický dozor.
Rozšíření nabídky se týká také výstavby rodinných domů, kdy je
možné získat částku 150 000 Kč na lepší nízkoenergetický dům. V domě
však musí být instalováno řízené větrání s rekuperací.
Dále je možné čerpání dotace na venkovní stínicí techniku v podobě
předokenních žaluzií nebo rolet. Tyto prvky zabraňují v letních měsících přehřívání místností a v zimě zabraňují únikům tepla. Výše dotace
2
se pohybuje od 500 do 1000 Kč/m .
Změny a novinky byly vyhlášeny i v programu Dešťovka, který je
zaměřen na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.
O dotaci na základní systém (jímání srážkové vody k zalévání zahrady)
mohou nově žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud

byla určena jen pro domy v obcích ze seznamu
tzv. suchých obcí, kde bylo největší sucho).
Žádat mohou nejen vlastníci rodinných a bytových domů, ale nově i majitelé obytných
rekreačních domů, které slouží k trvalému
bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).
Doba realizace podporovaného opatření je
u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.

Oblasti a výše podpory:
– zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 000 Kč
– akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování
v domácnosti – dotace až 65 000 Kč
– využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným
využitím vody srážkové – dotace až 105 000 Kč
Pokud máte zájem o bližší informace ohledně uvedených dotací,
můžete využít bezplatné a nezávislé poradenství poradenského střediska Energy Centre České Budějovice (ECČB), které vám pomůže získat dotaci a současně zde můžete konzultovat technické řešení vašeho
domu a možná úsporná opatření. Odborníci v ECČB vám poradí, jak a
čím efektivně zateplit dům, čím je možné a vhodné ho vytápět apod.
Kontakt: ECČB, náměstí Přemysla Otakara II. 25, České Budějovice,
tel.: 387 312 580, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38, email:
eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.
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Rodinné centrum
Ledňáček Ledenice
V měsíci listopadu jsme připravili několik
akcí pro děti i dospělé. O tom, jak probíhaly, si
můžete nyní přečíst.

První ledenický Halloween (2.11.)
Ač tento svátek u nás nemá kořeny, rádi
jsme si s dětmi užili strašidelný podvečer, který jsme pro ně společně s dobrovolníky připravili. Na startu se sešlo více než 50! dětí a
neodradilo je ani deštivé počasí, které nakonec
skutečně přišlo. Děti si s sebou mohly vzít
i vlastní masku a některé byly opravdu děsivé.
Ale nebáli se toho ani rodiče a někteří byli
taky patřičně upraveni. Úkolem dětí bylo najít
a splnit celkem 9 stanovišť. Mezi jednotlivými
úkoly jsme mohli najít házení balónků do dýní,
stavění netopýra z papíru nebo vyrábění náramku z barevných těstovin. Po splnění všech úko- Halloween
lů dostaly děti strašidelný diplom a balení
slizu, se kterým jsme jim udělali radost (pravda, rodičům již méně). Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na další strašidelné setkání.

Pyžamový ples

Pyžamový ples podruhé (17.11.)
Letos podruhé se konal Pyžamový ples v sále U Králů a to 17. listopadu. V pyžamkách tam s námi řádilo téměř 30 dětí, což bylo tak akorát, aby se při židličkované vešly židle ještě do sálu. Děti si s sebou
mohly vzít plyšáka. S mazlíkem pak tancovaly a plnily speciální úkoly,
za které dostaly drobné dárky. Pro návštěvníky bylo také připraveno
drobné občerstvení (mufiny, párek v rohlíku a wafle), na které přes bohatý program nebyl čas. Věříme, že každé dítko odcházelo s úsměvem
na tváři a příjemným zážitkem! Tak příští rok se stejnou náladou.

Vánoční sběr na dobrou věc
Současně s plesem probíhal také charitativní sběr pro Azylový dům
pro matky s dětmi v Českém Krumlově. Moc nás těší, že se našlo tolik
lidí, kteří neváhali a darovali nepotřebné věci. Nebylo ještě ani půl třetí
a už nám krabice zaplnily prakticky celý prostor šatny. Napočítali jsme
asi 15 darujících a tímto jim chceme poděkovat. Auto, které věci do
Krumlova odváželo, se muselo třikrát otočit, aby dokázalo všechno
odvézt.
Děkujeme, že myslíte na potřebné!
Velký dík také patří všem, kteří nám s akcemi výše uvedenými pomáhali. Bez dobrovolníků, kteří bez nároku na honorář, obětují volný
čas a občas trochu hrdosti, aby udělali radost dětem, které ani nejsou jejich, by to zkrátka nešlo. Jsme rádi, že už se nám podařilo získat
„zdravé dobrovolnické jádro“!
Díky vám
za RC Ledňáček Ledenice Tereza Kraflová a Eva Lišková

Pozvánka na koncerty

ADVENTNÍ KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ ledenice

Úterý 11. 12. v 17 h
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné

POZVÁNKA DO OSAD
¢ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Sobota 8. 12. v 15 h ve Zborovské Bumbálce

¢ VÁNOČNÍ NADÍLKA V OHRAZENÍ

VÁNOČNÍ KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Pátek 21. 12. od 17 h
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné

Sobota 15. 12. od 15 h
Zdobení perníčků a vánočního stromečku
v místním pohostinství.

¢ VEMTE S SEBOU SOUSEDA

Pátek 28. 12. v 17 h, ve Zborově pod lípou
Přijďte si popovídat, popít a dát si něco dobrého na zub.

prosinec 2018
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Ledenický minivolejbal
Jako každý rok tak, i letos od října pokračujeme v tréninku barevného
minivolejbalu a přihlásili jsme se do několika soutěží. První z nich již
proběhla dne 11. 11. 2018 a my jsme měli tu možnost se také zúčastnit.
Takhle psali na stránkách www.volleycountry.com:
„V neděli odstartovala volejbalová sezona i v té nejmladší věkové
kategorii v Jihočeském kraji. Barevný minivolejbal si do sportovní haly
Lokomotiva v Českých Budějovicích přišlo zahrát 350 dětí. Tímto počtem padl nový rekord nejen v počtu hráčů i v počtu rozdaných cen, jenž
věnovala jihočeská firma MADETA a podle které se bude soutěž pro
nejmenší volejbalisty jmenovat Lipánek jihočeský minivolejbal.“
Odehrálo se celkem 400 zápasů na patnácti kurtech a organizace
byla naprosto perfektní. Za Ledenice poprvé soutěžily v kategorii žlutý
minivolejbal Šárka Petrášová a Valentýnka McKeon, které skončily ve
své skupině na druhém místě. V kategorii oranžový minivolejbal sbíraly zkušenosti Justýnka Homerová, Lucka Řimnáčová, Majda Míková
a získaly třetí místo. Kategorii modrý minivolejbal reprezentovali
Berunka Jarůšková, Adélka Šindelářová, Mates Čouza a vybojovali
čtvrté místo.
Všichni jsme obdrželi od sponzora tematická trička a za umístění
pěkné ceny.
Těšíme se na další soutěže, například turnaj trojic v Lišově a Oskarácký modrý a oranžový minivolejbal, které nás čekají během prosince
a příštího roku.
Na závěr velké poděkování paní Jaroslavě Švaňové za velikou pomoc
při tréninku a hlavně všem rodičům, kteří zajišťují odvoz a zároveň fandí.
ms

Volejbalový oddíl TJ Slavoj Ledenice
hledá nové spoluhráče
Přijď si zahrát nebo jen tak „zapinkat“.

Bližší informace na tel.: 731 534 327

Softballový klub Žraloci Ledenice
děkuje za celoroční podporu
a přeje všem spokojené prožití
vánočních svátků.
Těšíme se na Vás opět
v novém roce 2019!
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Dvě výhry na závěr soutěže vylepšily špatný podzim fotbalistů
Cílem na jaře bude
rychlý posun v tabulce nahoru
Podzimní část v I. B třídě (skupině D)
mají fotbalisté TJ Slavoj Ledenice neúspěšně za sebou. Během 12 odehraných zápasů
získali 14 bodů a oproti předsezonním cílům
jsou v dolní části tabulky. První polovinu sezony 2018/2019 hodnotí hlavní trenér Stanislav Jindra.
Trenére, proč se na podzim nepodařilo
splnit cíle? Mužstvo chtělo hrát do pátého
místa, ale jste až devátí s bilancí tří výher, pěti
remíz a čtyř proher.
Důvody známe a řešili jsme je prakticky od
prvního kola, kdy jsme prohráli ve Studené.
Oproti předchozím sezonám se nám nedařilo
proměňovat šance, kterých jsme měli prakticky každý zápas opravdu hodně. Na trénincích
to přitom klukům šlo a góly dávali. Když ale
přišlo utkání, před vápnem jsme kolikrát ztuhli
a nepochopitelně akce nedokončili. Ve hře to
až po finální fázi bylo dobré, jen ta koncovka
nám prostě nešla.
Studená jako nováček soutěže měla skvělý
vstup do sezony a dlouho byla v horní polovině
tabulky. Dokazuje to vyrovnanost skupiny D?
Ne, že by to vyloženě dokazovalo, ale určité srovnání to nabízí. Byli bychom radši, kdybychom hráli jinou skupinu, ale to se nedá nic
dělat. Tady je to více o bojovnosti a méně
o technice. A to nám moc nevyhovuje.
V závěrečných kolech podzimu jste se výsledkově zlepšili a alespoň dohnali pro jarní
odvety bodovou ztrátu na střed tabulky. Které
ztráty vás nejvíce mrzí?
Pokud se podíváme na všechny výsledky,
je jasně vidět, že jsme kromě prvního kola výsledkově ani jednou nepropadli. Mrzí mě každá ztráta, ale kromě Studené zmíním hlavně
dva domácí zápasy – remíza s Velenicemi a
prohra s Třeběticemi. Dále jsme mohli získat
více bodů i na Dobré Vodě a v Mladém. Bojovné utkání jsme doma sehráli i s půlmistrem ze Suchdola a po vyrovnaném průběhu
prohráli 1:2.
Poslední dva zápasy jste vyhráli se skóre
9:1. Co se změnilo?
Zápas ve Slavonicích jsme sice ovládli výsledkově 5:1, ale během prvního poločasu to

místy vypadalo spíš na náš příděl. Po půli jsme
prohrávali, domácí měli navíc několik dalších
šancí. Skvěle nás v těchto momentech podržel
brankář Filip Mičan. Po srovnání a druhém
gólu bylo vidět, že se kluci uklidnili a začali
hrát tak, aby je fotbal hlavně bavil. Všichni
víme, že kvalita kádru je vysoká a byla otázka
času, než naše šance proměníme. Jednoduše
řečeno náš den prostě odnesly Slavonice, i
když horší nebyly. V závěrečném kole s Kardaškou jsme viděli opět poměrně vyrovnané
utkání, jen jsme opět dokázali naše šance
proměňovat.
V týmu se během podzimu objevilo několik nových hráčů. Povedlo se kádr posílit?
Tady bych chtěl říci, že se nám ne úplně
podařilo nahradit Michala Beze, ale musíme
se s tím nějakým způsobem vyrovnat a za Michala najít náhradu. Toto je ale běžný koloběh,
že někteří hráči končí a další musí ukázat, že je
mohou nahradit. Z nováčků se v základní sestavě stabilně usadil Jirka Kubec. Ostatní kluci
sice tolik šancí nedostali, ale když hráli, tak
nás nezklamali. V zimě to bude pro nás trenéry
jeden z dílčích úkolů, abychom více zapojili
hráče širšího kádru.
Co očekáváte od jarních odvet?
Předsezonních cílů bychom stále rádi dosáhli, ale v současném postavení bude pro nás
priorita zvládnout vstup do jara a co nejrychleji

Ledeničtí rybáři oznamují

PRODEJ RYB NA VÁNOCE
Kde: rybník Lazna – sádka a klubovna
Kdy: sobota 22. 12. od 10 do 17 h
neděle 23. 12. od 9 do 11 h

se vzdálit sestupovým příčkám. Rádi bychom
si co nejdříve zajistili dostatečný náskok, abychom mohli hrát v klidu a pro radost. Když se
nám to povede, můžeme pomýšlet na horní polovinu tabulky a pozvolnou přípravu týmu na
další sezonu. Jednoznačný cíl je ale pro Ledenice záchrana krajské soutěže.
Projde v zimě tým další obměnou?
Ne. Máme široký kádr a s jeho kvalitou
jsme spokojení. Kluci ví, co nás během přestávky čeká, a mají chuť do tréninku. Samozřejmě k nějakým drobným pohybům dojít může,
ale obměnu nechceme.
Už znáte program zimní přípravy?
Máme určitou představu, ale konkrétní
plán nyní ještě nevíme. Předpokládám ale, že
se potkáme na prvním tréninku kolem 22. ledna a pojedeme formou dvou tréninků týdně.
První měsíc bude hodně o kondici, v březnu
pak chceme několikrát využít i umělky v okolí a sehrát pár zápasů. Zimu si navíc zpestříme čtyřdenním soustředěním pravděpodobně
v Číměři na konci února.
Pozn. více o klubu a podrobnosti nejen
z přípravy jsou doplňovány na stránkách
tjslavojledenice-fotbal.cz
(mh)

OTEVŘENÝ SILVESTROVSKÝ

BADMINTONOVÝ
TURNAJ

V nabídce je kapr a amur
V případě zájmu vám ryby rádi očistíme a naporcujeme.

PRO RODIČE A DĚTI

V sobotu 22. 12.
možnost posezení v klubovně,
občerstvení zajištěno
Otevřeno do 01.00 h

Sokolovna Ledenice

Neděle 30. 12.
Prezence od 9 h, zahájení turnaje v 9.30 h
Startovné v podobě občerstvení vítáno.
Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se trefí do míčku, jedinou
podmínkou účasti jsou dvojice rodič
(teta, strýc, starší sourozenec) + dítě

prosinec 2018
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY
44. KONCERTNÍ SEZÓNA 2018–2019

VÁNOČNÍ KONCERT AMOR AETERNUS
19. prosinec v 19.00 hodin, Kulturní dům Trhové Sviny
Odjezd autobusů: Kaplice 18.00, Soběnov 18.15, Besednice 18.20,
Ledenice 18.15, Borovany 18.25 – dle zájmu
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace Český hudební fond,
město Trhové Sviny, městys Ledenice, městys Besednice.

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Literární novinky
Pro děti a mládež:
Kateřina Závadová
Ljuba Štíplová
Marie Formánková
Sandra Zlámalová
Thomas Brezina
Astrid Fossová
Friederun Reichenstetter
W. Awdry

Dobrý večer, dobrou noc
Dobrodružné příběhy Čtyřlístku
Staré pověsti české
Kulíškovy neposedné příhody
Ostrov netvorů
Sestry ze sněhového království
Ježci – Jak vyrůstají a žijí?
O mašince Tomášovi
Máša a medvěd – 5 minutové pohádky

Pro dospělé čtenáře:
Aristokratka a vlna zločinnosti
na zámku Kostka
Alena Jakoubková
Kam čert nemůže…nastrčí manžela
Markéta Harasimová Tři vánoční přání
Magda Váňová
Holčičky
Táňa Keleová-Vasilková Sítě z pavučin
Táňa Kubátová
Osud tančil charleston
Halina Pawlowská
Díky za fíky
Uljana Donátová
Taková ženská jako já
Andrew Morton
Meghan
Evžen Boček

Vánoční tvoření s dětskými čtenáři
čtvrtek 13. 12. 2018 od 16 h

Uzavření knihovny během vánočních svátků
27. – 31. 12. 2018

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

POZOR
JINÝ TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka dalšího vydání Ledenického
zpravodaje je 2. ledna 2019
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
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