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tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Ledenického zpravodaje,
právě jsme se rozloučili s rokem, ve kterém se každému z nás určitě něco povedlo i nepovedlo,
něco bylo skvělé a něco horší. Na něco budeme vzpomínat rádi a něco zase rádi zapomeneme.
Přesně tak, jak už to v životě bývá.
Přeji Vám v nadcházejícím čase, abyste se uměli radovat z maličkostí, abyste s úsměvem
na tváři zvládli vše, co Vám tento rok přinese a celý ho prožili ve zdraví a spokojenosti.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 4. prosince 2018
Rada městyse vzala na vědomí:
 zprávu ředitele školy o činnosti školy, kterou radě městyse předložil na jejím zasedání a informoval radu městyse o:
– studii nové školy,
– přípravě projektu školní jídelny,
– nástavbě budovy ZUŠ,
– mimoškolní činnosti.
 zápis z jednání představenstva společnosti
Růžov a. s.

Rada městyse schválila:
 žádost knihovnice na nákup knih z vybraného půjčovného a upomínek za období leden
až listopad 2018 pro místní knihovnu v Ledenicích.
 odpisový plán na vybavení základní školy a školní jídelny při ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice na rok 2019 ve znění dle přílohy
zápisu.
Rada městyse projednala a schválila:
 dodatek č. 17 ke Smlouvě č. 60002/98 na
sběr a odstranění směsného odpadu s fir-

mou Marius Pedersen a. s., Hradec Králové,
s platností od 1. 1. 2019.
 žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2019 Hospici sv. J. N. Neumanna,
Prachatice ve výši 5.000 Kč.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 19. prosince 2018
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Prohlášení o hlavních cílech Zastupitelstva městyse Ledenice pro volební období
2018–2022.
 rozpočtový výhled městyse Ledenice na období 2019–2021.
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2019 dle předloženého návrhu včetně
jeho příloh:
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1








příjmy . . . . . . . . . 63 505 500,00 Kč
výdaje . . . . . . . . . 81 462 677,38 Kč
financování . . . . . . 17 957 177,38 Kč
rozdíl v rozpočtu městyse Ledenice na rok
2019 ve výši 17 957 177,38 Kč bude kryt ze
zůstatku předchozích období.
rozpočet Sociálního fondu na rok 2019 dle
předloženého návrhu.
na návrh inventarizačních komisí vyřazení
majetku z inventarizace městyse Ledenice
v rozsahu dle seznamu uvedeného v příloze
zápisu.
oddávající za Úřad městyse Ledenice při svatebních obřadech ve volebním období 2018-2022:
starostu městyse Jiřího Benedu a místostarostu městyse Ing. Michala Vazače.
zástupce městyse Ledenice při slavnostním obřadu „Vítání občánků“ ve volebním
období 2018–2022: členku zastupitelstva
městyse Bc. Jaroslavu Žaludovou a členku
zastupitelstva městyse PharmDr. Hanu Doleželovou.
zástupce městyse Ledenice:
– na valné hromadě společnosti Růžov a. s.
Ing. Michala Vazače, místostarostu městyse,
– do představenstva společnosti Růžov a. s.
Mgr. Vladislava Šestáka, Ledenice,
– do dozorčí rady společnosti Růžov a. s.
Ing. Ivanu Peckovou, členku zastupitelstva městyse.
„Zásady pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu městyse Ledenice od
roku 2019“.

Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 žádost ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
o podání žádosti na dotaci z dotačního titulu
Podpora školství, a to na keramickou pec,
která by byla součástí nově upravované dílny a dvě 3D tiskárny pro výuku a využití
v předmětech – informatika, fyzika, člověk
a svět práce a výtvarná výchova.
Zastupitelstvo městyse souhlasí:
 s koupí víceúčelového traktoru pro údržbu
obce a pověřuje starostu k vypsání výběrového řízení.

POZEMKY

Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost firmy Dopravní stavby HP Bohemia
s. r. o. a souhlasí s posunutím termínu realizace stavby „Vstupní parter sokolovna Ledenice“ na jaro 2019.

Zastupitelstvo městyse schválilo:
 žádost na odkoupení části pozemku parc.
č. 46/5 v k. ú. Zborov (Svatá Voršila) a
souhlasí s prodejem pouze východní části
pozemku, která nepřiléhá k místní komunikaci. Část pozemku u místní komunikace Komise výstavby a územního plánování
k prodeji nedoporučila z důvodu nedostatečné šíře komunikace (nesplňuje požadavek na
minimální šířku veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu).
 žádost na prodej části pozemků parc. č.
164/2, 164/6 a 4760 v k. ú. Ledenice v roz2
sahu cca 155 m – částí pozemků, které byly
již v minulosti užívány spolu s přilehlým
domem č. p. 184.
 text smluv vyhotovených na prodej pozemků v lokalitě za školou, a to pozemek parc.
2
č. 1618/9 o výměře 853m , pozemek parc.
2
č. 1618/10 o výměře 872 m a pozemek
2
parc. č. 1618/12 o výměře 971 m .

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 Výroční zprávu Základní školy, základní
umělecké školy a mateřské školy Ledenice
za školní rok 2017/2018.

Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030049240/003 s E.ON
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Distribuce a. s., na pozemku parc. č. 1434/2
v k. ú. Zaliny pro stavbu „Zaliny, K 554/1 a
557/2 – úprava NN“ za cenu 1.720 Kč bez
DPH.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030049600/002 s E.ON
Distribuce a. s., na pozemku parc. č. 1435
v k. ú. Zaliny pro stavbu „Zaliny, K 403/1 –
kabel NN“ za cenu 19.740 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a souhlasí:
 s prodejem části pozemku parc. č. 3920/278
mezi firmou Vischnyakoff a Home pond
s. r. o. dle přiloženého geometrického plánu. A tímto se vzdává práva zpětného odkupu k oddělenému dílu a) pozemku parc.
č. 3920/278, který se převádí a slučuje
s pozemkem č. 3920/280 ve vlastnictví firmy Home pond s .r. o.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330045116/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemku parc. č. 4636/3 a 4649/3 v k. ú.
Ledenice pro stavbu „Ledenice, K 2850/2,
Kadleček – kabel NN“ za cenu 7.600 Kč
bez DPH.
 smlouvu o zřízení služebnosti s povinným
Jihočeským krajem (Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje) ve prospěch oprávněného městyse Ledenice zřízení práva odpovídající služebnosti, a to práva uložení kabelu
veřejného osvětlení a dále práva chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na části pozemku parc. č. 1450
v k. ú. Zaliny vyznačeném geometrickým
plánem č. 203-96/2018.
 koupi 1/4 podílu pozemků parc. č. 3588,
3878 (trvalý travní porost) a 4048/2, 4049/2
(lesní pozemek / pozemek určený k plnění
funkcí lesa) a 1/3 podílu pozemků parc. č.
3881/1 a 3898/2 (trvalý travní porost).
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330040665/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemku parc. č. 613/14, 1442/7 v k. ú.
Zaliny pro stavbu „Zaliny 9, Ziegler – úprava NN“ za cenu 1.300 Kč bez DPH.

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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CO VÁS ZAJÍMÁ
Pane starosto, jak pokračuje rekonstrukce sídliště Na Oborách?
Toho, že první část rekonstrukce je téměř
u konce, si jistě všimlo kromě obyvatel této lokality, i mnoho dalších občanů. Zbývají zde již
jen drobné dokončovací práce, které budou
provedeny hned, jak to počasí dovolí. V letošním roce budou práce pokračovat směrem
k rybníku Horní Hradský. Tento úsek by měl
být dokončen v dubnu položením finálních
povrchů.
Jsme si vědomi všech omezení a nepříjemností, které stavba přináší obyvatelům v okolí
a i tímto způsobem jim děkujeme za trpělivost.
Děkuji Vám za rozhovor

INFORMACE MARIUS PEDERSEN –

SVOZOVÝ PLÁN 2019

Vodné a stočné pro rok 2019
Zastupitelstvo městyse schválilo cenu vodného a stočného ve dvousložkové
formě od 1. 1. 2019 takto:
Kapacita
vodoměru
3
(m /hod.)
2,5
6,0

Schválené dvousložkové ceny vodného a stočného od 1.1.2019
3

Pohyblivá složka (Kč/m )

Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

69,01

35,62

33,39

Celkem

Vodné

Stočné

842

552

290

4071

2991

1080

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studna) od 1. 1. 2019
3
pevná složka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,34 Kč/m
3
pohyblivá složka . . . . . . . . . . . . . . 33,39 Kč/m
3
3
Cena za 1 m celkem . . . . . . . . . . . 36,73 Kč/m
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 15 %.

Komunální odpad

Ilustrační foto

Zastupitelstvo městyse schválilo místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2019, zůstává na úrovni roku 2018, tj. ve výši 370 Kč/poplatník/rok
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na rok
2019 byla schválena takto:
sběrná nádoba 110 litrů poplatek (FO – podnikatel bez zaměstnance) . . . . 370 Kč bez DPH
sběrná nádoba 110 litrů poplatek (FO – podnikatel) . . . . . . . . . . . . 1.850 Kč bez DPH
sběrná nádoba 240 litrů poplatek (FO – podnikatel) . . . . . . . . . . . . 3.700 Kč bez DPH
sběrná nádoba 600 litrů poplatek (FO – podnikatel) . . . . . . . . . . . . 9.250 Kč bez DPH
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ZE ŠKOLY
Promítání pohádek
Během listopadu a prosince se žáci z pavilonu I. stupně sešli na třech podvečerech při
promítání pohádek. Dokonce dorazila i dívenka ze školky. Začínali jsme v půl čtvrté a končili, když už byla tma. První promítání jsme
zakončili drobnými scénkami a malováním obrázků. Na druhém setkání jsme ztvárnili obry
z pohádky „Kocour v botách“. Poslední pohádkový podvečer pobavil i rodiče, protože děti se
jim přišly ukázat v kostýmech, do kterých se
malí posluchači převlékli. Celkem jsme si na
staré promítačce promítli sedm pohádek. Průběžně se zúčastnilo 15–27 dětí.
Mgr. Marie Petrášová

Poděkování
Tímto bychom chtěly poděkovat všem rodičům, kteří nějakým způsobem podpořili naši
školu, třídu, zájmový útvar. Někteří přispěli
materiálem do výtvarného kroužku, někdo
obstaral do třídy stromeček, výzdobu (věnce,
svícny). Jeden rodič dovezl materiál pro vyrábění, odměny pro vhodnou příležitost. Jedna
maminka dodala i materiály do výuky a velmi
aktivně se podílí celé tři měsíce. Jeden tatínek
dokonce přinesl dva stromečky. Zkrátka jsme
rády, když vidíme milé a vstřícné rodiče, kteří
se snaží se školou udržovat hezký vztah a podporují ji. Těší nás to! Děkujeme!
Třídní učitelky ZŠ Ledenice

Před Vánoci jsme navštívili místní knihovnu, kde se nám velice líbilo
Mgr. Alena Hesová (třída 2. A)
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Ve školní družině
se nenudíme!
V letošním školním roce se otevřela čtyři
oddělení školní družiny. Všichni se společně
zapojujeme do celoroční hry protentokrát s tématem stroje času. Plněním úkolů postupně
opravujeme rozbitý stroj strarého vynálezce,
během čehož putujeme minulostí. Zatím jsme
se podívali do úplného začátku na to, jak vznikal život na Zemi, a poté jsme se dostali do
dob předešlým knihtisku, kde si děti vyzkoušely, jaké bylo napsat a ilustrovat knihu bez
tiskáren.
Pod hlavičkou ŠD se v letošním školním
roce otevřely také dva kroužky. Sportovní a
turistický kroužek děti rozhýbe a naučí nejen
fairplay. Kroužek Háčkem a jehlou navštěvují
děti šikovné, které se chtějí naučit techniky
háčkování.
Hned v září za námi přijelo divadlo Z Bedny a venku pod širým nebem nám zahrálo pohádku o vodníkovi Vrbičce. Společně jsme si
zazpívali, zatančili a dozvěděli se něco málo
o životě u rybníka.
Následující měsíc patřil našim šikovným
kadeřnicím a modelkám, protože byla vyhlášena kadeřnická soutěž, která měla veliký
úspěch. Ano, byla to spíše holčičí záležitost,
ale naši kluci měli nelehký úkol stát se porotci
a vybrat, který z účesů bude vítězný.
V listopadu probíhala soutěž o švihadlového prince či princeznu. Úkolem bylo skákat
přes dlouhé švihadlo co nejvíckrát bez chyby.

Trénink probíhal od září každý den, a proto
byly výsledky skvělé. Tento měsíc nás také
rozhýbaly africké bubny skupiny Emongo.
Nakoukli jsme do africké kultury a zatančili
si ve slaměných sukních. Zažili jsme také filmové odpoledne v kinosále s pohádkou Já padouch 3.
V prosinci za námi přijelo divadlo s Mikulášskou pohádkou. Čert, Mikuláš a meluzína
nám rozesmáli tváře a dokonce i rozdali nadílku. Celý prosinec také probíhal kulečníkový turnaj. Dvanáctého prosince jsme v soutěži
Družina má talent hledali skryté umělce. Viděli jsme představení ze všech možných odvětví:
pěvecké, hudební, taneční, pantomimické, ak-

robatické, kouzelnické, recitační a mnoho jiného. Děti si mohly vybrat cokoli, v čem si
přijdou výjimečné a předvést se na pódiu za
svitu reflektorů. Většina z nich dokázala zkrotit trému a prožít svoje minutky slávy. Celým
odpolednem nás prováděla děvčata ze čtvrté a
páté třídy, která se moderování chopila velmi
dobře a objevila svůj talent snad právě v této
disciplíně.
Před Vánocemi byly naše děti rozdávat radost v domově pro seniory, kde babičkám a
dědečkům zazpívaly koledy. Samotný poslední vánoční den před prázdninami jsme si užili
u pohádek, cukroví, dárečků a společných her.
Bc. Tereza Hajná
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Do nového roku 2019
hodně zdraví, štěstí, lásky,
pohody a Božího požehnání
přejí všem spoluobčanům
baráčníci

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Františkem Benediktem
(původem z Ledenic), zemřel 27.
prosince ve věku nedožitých 89 let.

Blahopřání
V prosinci oslavili významné
životní jubileum:
¡ Marie Farabauerová ze Zalin (90 let),
¡ Růžena Uhlířová z Ledenic (80 let),
¡ Miloslav Boček ze Zalin (90 let).
S přáním všeho nejlepšího a především
pevného zdraví se připojuje i redakce
Ledenického zpravodaje.

leden 2019

Než se rozkoukáme
Možná, že si ani moc neuvědomujeme, že
jeden shon je u konce, ale druhý se začíná pomalu rozvíjet. Neuplynul ale takový čas, abychom neměli v živé paměti vše to, co nás
v nedávných dnech upoutalo a přineslo i pěkné
chvíle. Budu se trochu zabývat otázkou, proč
to vše vlastně my všichni děláme a umíme si i
ze starostí vytvořit příjemné chvíle a přitom
může každý z nás mít na stejnou věc jiný náhled. To, o čem nyní budu psát je můj názor na
přátelství, vytváření dobrých vztahů a učení
dětí. Ohlédnu-li se pouze letmo na souhrn činností, kterými se zabýváme v komisi pro mládež a kulturu, musím konstatovat, že oproti
deseti až patnácti létům zpět, kdy nás v komisi
pracovalo za jednotlivé spolky a obce 11, je
nás nyní již 20. Rozvoj kultury a práce s dětmi
se stále zvyšuje. Je to hlavně ochota udělat
něco i pro druhého a mít radost z dobré práce
a jejich výsledků. Co umí připravit a vnést
mezi nás nově vznikající „divadelní“ soubor
ve Zborově, jak se rozvinula kultura v Ohrazeníčku, co dokáží pěkného a poučného udělat
hasiči ve všech obcích. Bylo by toho jistě ještě
moc jmenovat. Děti se začínají přiklánět i více
k manuální tvořivosti. V obcích se vytváří
díky ochotným a šikovným maminkám a tatínkům výtvarné kroužky, sportovní činnosti,
oživují se již dávno zaniklé akce a vzniká
mnoho nových. I vedení městyse se staví velice kladně k práci s dětmi a rozvíjení kultury a
jednotlivých spolků plně podporuje. Nemalý
podíl na tom mají i podnikatelské firmy.
Jenom malé ohlédnutí za adventem. Co to
vše dá starostí, práce a času, a všichni víme, že
to stojí za to. Vždyť si vytváříme ty nejkrásnější chvíle v samém závěru roku. Ledenice
už by si asi neuměly advent představit bez
tradičního Mikuláše s rozsvícením vánočního stromu a také tradiční moc pěkné výstavy
v sále U Králů. Tam právě je dobré se zamyslet a umět vnímat krásnou lidskou tvořivost.
V posledních létech si velice všímám a zaujala
mě tvořivost dětí ve školce a hlavně to, čím se
prezentuje základní škola. Dlouhá léta tomu
tak nebylo. To, co máme možnost zhlédnout

poslední dva roky, je svědectvím výtvarné
práce mnohých učitelů s dětmi nejenom v hodinách výtvarné výchovy, ale i jejich práce
v mimoškolní dobrovolné činnosti. Jako předseda komise práce s dětmi si tohoto velice cením a chválím. Věřím, že vedení základní
školy bude i nadále k této práci s dětmi vstřícné a bude vytvářet pro výtvarnou a zájmovou
činnost dětí dobré podmínky. Měli jsme možnost navštívit i koncerty ZUŠ, velice pěkný
adventní koncert v kostele, nebo s dětmi navštívit v divadelním sále pohádku v provedení
souboru J. K. Tyl z Českých Budějovic, či si
přijít do kostela pro Betlémské světlo. Je to
krásná doba světýlek a vcházející radosti. To
světlo si udržujme, má velikou cenu, mnohdy
i života.
Musím připomenout ještě jednu již tradiční
aktivitu, na kterou se mnozí z nás těší, i když je
po probdělé noci následně hned po novoročním obědě. Taková „TRAKTORIÁDA“ – Novoroční jízda historických traktorů (Ohrazení,
Ohrazeníčko, Zborov), to je skutečná nezapomenutelná podívaná. Že není pro děti? Kdo
byl a viděl, musí potvrdit, že právě pro kluky
je to něco vzrušujícího a hlavně zajímavého.
Mnozí z nich se mi pochlubili, jak tátovi,
nebo dědovi pomáhají opravovat a čistit každou součást takovéhoto vzácného stroje, pocházejícího třeba i z padesátých let. Kdo byl a
viděl, musí uznat, že je to nádherný vjezd do
nového roku. Děkuji všem, kdo dokáží takovouto akci připravit a na jednotlivých stanovištích traktoristům zastávku zpříjemnit
pohoštěním.
Mám jediné přání – ať nám to všem vydrží,
važme si všeho dobrého, co kolem nás je a
bude jistě dobře. Děláme to nejenom pro sebe,
ale i pro druhé a hlavně pro naše děti.
Prognostici a numerologové tvrdí, že rok
2019 je ve znamení čísla 3, které je v tomto
smyslu ve všech směrech velice aktivní. Zvládněme jej tedy v dobrém a aktivně příjemném
prožití.
Za Komisi pro mládež, kulturu a sport
Jiří Hinterhölz

ZO SPCCH
BOROVANY - LEDENICE

Osobně popřát jubilantu panu Miloslavu Bočkovi ze Zalin přišel nejen starosta
Jiří Beneda, ale i Stanislav Bláha za zalinské hasiče a Pavel Viktora za osadní
výbor Zaliny

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
na překrásné adventní výstavě, která se konala 5. a 6. 12. v sále
U Králů.
Díky patří jak dětem z mateřské školy, základní školy, družiny i Ledňáčku, všem těm, kteří zapůjčili na výstavu krásné
vánoční výrobky, z nichž některé byly určené jen na výstavu,
ale některé bylo možné i zakoupit.
Nejvíce si užily asi děti, které si nakoupily vánoční ozdůbky, ale i perníčky a pečivo.
Pro nás jako ZO svazu zdravotně postižených to byla největší a nejhezčí výstava.
Doufáme, že i příští výstavy budou takové nebo i lepší J.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová
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Podzimní řemeslné kurzy v Ohrazeníčku
Listopadové sychravé dny konce loňského roku jsme v Ohrazeníčku, díky podpoře městyse
Ledenice, využili pro organizování řemeslných kurzů. První listopadovou neděli (4. 11. 2018,
5 účastnic) jsme bez milosti rozstříhaly překrásné látky, poskládaly je a zase sešily. Vyrobily
jsme si tak ještě krásnější ubrusy nebo povlaky na polštáře textilní technikou Patchwork. Druhý
kurz na konci listopadu (25. 11. 2018, 6 účastnic a 2 děti) byl voňavý a mazaný. Naučily jsme se
vyrobit si vlastní noční či denní krém, pleťovou vodu a balzám na rty. Čím provoníme naši
hasičárnu v letošním roce? Už teď se na to těšíme.
Na těžkosti dostatek záplat a na bolesti voňavá mazání přejeme z Ohrazeníčka!
Helena Jaloševská
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Místní knihovna Ledenice
nabízí čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:
Jeff Kinney

Deník malého
poseroutky 13
Thomas Brezina Ostrov netvorů
Otilie K. Grezlová Hledá se Flíček
Jim Kraft
Garfieldovo
narozeninové
překvapení
Timo Parvela
Ella a kamarádi
Hana Lehečková Co se děje
v Podpostelí
Lenka Rožnovská Ty, ty, ty, Matyldo!
Iva Gecková
Bonifác zase řádí
v psí školce
Irena Ričlová
Chlupáčovy trampoty
Holly Webb
Vánoce s Oskarem
Tamsyn Murray
Záchrana malé zebry
Katja Frixeová
Čarokrásné
knihkupectví
Thomas Brezina Tajemná přilba
Veronika Válková Vznik ČSR 1918
Zdeněk Ležák
100 let Československa
Gill Harvey
Velká škola fotbalu

Pro dospělé čtenáře:
Patchwork v Ohrazeníčku – naměřit, rozstříhat a sešít!

Domácí kosmetika v Ohrazeníčku – navážit, rozpustit, promíchat… a (na)mazat!

Nejúspěšnějším sportovním týmem
v Jihočeském kraji je ženský
softbalový tým Žraloci Ledenice
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Jihočeského kraje, kterou pořádá Deník, ČUS (Česká unie sportu) a Jihočeský kraj, proběhlo 18. prosince 2018 v DK Metropol.
V roce 2018 překvapivě nezvítězil v kategorii kolektivů ani volejbalový tým VK Jihostroje
nebo tým hokejistů ČEZ Motor, kteří se pravidelně umisťují na prvním a druhém místě ankety.
Nejlepším kolektivem kraje jsou Žraloci Ledenice, softbalový tým žen, který vyhrál extraligu.
Cenu přebral trenér Aleš Pavel společně s Janou Borovkovou. V průvodním slovu nezapomněl
trenér poděkovat městysu Ledenice za velkou podporu a zdůraznil, jak si celý softbalový klub
váží toho, že má v Ledenicích skvělé podmínky pro svou činnost.
jk

Vlastimil Vondruška Husitská epopej VII.
Kateřina Dubská Z kopce do kopce
Stanislav Češka
Dvojitá vražda
Jan Bauer
Smrt podle hvězd
Jitka Prokšová
Slupky minulosti
Katarína Gillerová Kroky v dešti
Marta Davouze
Víkend s Miriam
Markéta Harasimová Hedvábná past
Dominik Dán
Dopis ze záhrobí
Jarmila Pospíšilová Slepá bába
Aleš Dostál
Trofeje a ztráty
Ladislav Beran
Kriminální případy
ze starého Písku
Věra Řeháčková A přece mám život
ráda
Nora Robertsová Pošetilý sen
Annie Darlingová Láska v knihkupectví
Tove Alsterdal
Podej mi ruku

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

leden 2019

Jaký byl advent?
Jako každoročně byl v Ledenicích, ale i v osadách připraven bohatý
program pro malé i velké, a tak si z nabídky rozličných pořadů snad vybral každý. V osadách začíná advent rozsvícením vánočního stromku
první adventní neděli. My v Ledenicích to ale máme jinak. Stromeček
nám kouzlem rozsvítí 5. prosince Mikuláš s anděly předtím, než za básničku nebo písničku obdaruje na náměstí hodné děti. Velmi pěkná byla
i letošní adventní výstava. Na ní si návštěvníci mohli prohlédnout jak
dětské výrobky žáků ledenické ZŠ, ZUŠ a MŠ tak i členek ZO svazu
zdravotně postižených. Spoustu krásných vánočních dekorací zde bylo
i ke koupi. Pozadu nezůstala ani základní umělecká škola. Učitelé s dětmi připravili ve vánočním čase tři koncerty. Nejen děti, ale i rodiče se
pobavili u hrané pohádky Zapomenutý čert divadla J. K. Tyla. Slavnostní mše Missa Brevis od Jiřího Pavlici zazněla při adventním koncertu
v kostele. Poprvé si mohli občané popovídat u vánočního stromku s dobrým punčem nebo svařákem. Adventní čas zakončilo předávání Betlémského světla v kostele a na Štědrý den zpívání koled u vánočního
stromku. Zavzpomínat na sváteční čas, můžete u fotografií.
jk

Každý rok pořádáme v Ledenicích adventní výstavu. Ta letošní byla opravdu vydařená

Tradiční ledenický Mikuláš byl již devatenáctý. Neodmyslitelně k němu
patří Mikuláš s anděly, děti, ale i čerti s kotlem plným buřtů
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Když čerti v pohádce Zapomenutý čert začali
láteřit, ukápla v hledišti nejedna slzička, ale
jak to tak v pohádkách bývá, dobro zvítězilo
nad zlem. Děti dostaly po pohádce sladkou
nadílku jako odměnu za to, že před čerty neutekly

Učitelé a žáci ZUŠ připravili na adventní čas dokonce tři koncerty.
Fotografie je z vánočního koncertu

V pátek 21. prosince se v kostele sv. Vavřince rozdávalo Betlémské světlo

V pátek před Vánoci zahájil podvečerní prodej svařáku a punče
u stromečku Dan Jindra (Vína z Mallorky). Až do Štědrého dne
jste se tu mohli setkat s přáteli. Na žádost návštěvníků, bylo ještě
jedno punčování i 30. prosince. Možná se nám začala v Ledenicích rodit nová tradice

O Štědrém večeru zakončil ledenický ženský pěvecký sbor adventní a vánoční setkávání pásmem koled pod stromečkem
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Advent v Ohrazení
V neděli 2. prosince jsme v Ohrazení zahájili advent sousedským punčováním, které vyvrcholilo rozsvícením vánočního stromu.
Další společnou akci jsme uspořádali třetí
adventní neděli (16. 12.) a ta byla v duchu tradic. S dětmi jsme zdobili perníčky i vánoční
stromek, zpívali jsme koledy a na závěr přiletěl andílek, který dětem přinesl dárečky.
Jitka Svobodová

Zborov
Advent ve Zborově jsme zahájili tradičním rozsvícením vánočního stromku první
adventní neděli. U stromečku nesměl chybět
ani skřítek, který od dětí vybral dopisy s vánočními přáními, aby je doručil Ježíškovi.
Již druhým rokem nám kromě stromku krášlí
Zborov i betlém, který vyrobili zborovští občané pro potěchu dětí i dospělých.
Další víkend, v sobotu 8. prosince, jsme
pozvali všechny seniory do Zborovské Bumbálky na vánoční setkání. Členky Svazu žen
připravily pro všechny drobné občerstvení a
celým odpolednem zněly koledy a vánoční
básničky, které recitovaly místní děti. O hudební doprovod se postaralo duo Vašek a Filip.
Ivana Vazačová, Svaz žen Zborov
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XI. Novoroční královská jízda traktorů ve Zborově
Tak jako jinde se vítá Nový rok ohňostrojem, tak ve Zborově, Ohrazení a Ohrazeníčku vítají Nový rok Novoroční královskou jízdou traktorů. Kdo by se nadál, že se ze silvestrovkého hecu stane taková
monstrakce, za kterou jezdí lidé ze širokého okolí. Akce, ze které se stala tradice, a díky tomu se letos jel již její jedenáctý ročník. Ačkoliv se
může zdát, že jde jen o jízdu starých traktorů, samohybů a vojenské
techniky, není tomu tak. Prvotně tomu tak bylo, ale nyní se z toho stala
spíše kulturní akce, která dokáže nalákat lidi nejen na start, ale i na celou
trasu jízdy a hlavně do jednotlivých zastávek. Letos kolona 37 účastníků,
což obnáší cca 100 lidí, mezi nimiž jsou i děti, vždy nachází azyl u dobrých lidí, kteří pro nás připravují občerstvení. Poprvé se staví u Fandy
Padrty, kde nám celá jeho rodina připravuje doslova hody. Fanda nám
letos vyšel vstříc a pomohl nám s řešením neočekávaného problému,
kdy hrozilo, že po 11 letech budeme muset zásadně změnit (zkrátit) trasu a tím i vypustit zastávku u jeho nemovitosti. Celá léta totiž jezdíme
po vyježděné cestě, která vede přes soukromý pozemek a jeho vlastník
si již nepřál, abychom tuto cestu využívali. Vše se podařilo vyřešit a tak
nikdo nepřišel o tak příjemnou zastávku za lesem. Druhá zastávka nás
čeká u rodiny Šimků v Ohrazení, kde si přijdou na své zejména děti,
které se těší na cukroví tak, jako by ho přes Vánoce měly málo. I tam
nás čeká teplé i studené občerstvení a vřelé přivítání. My tam za odměnu trochu rozrocháme louku, abychom pomalu vyrazili směr Ohrazeníčko. Čeká nás ještě kratičké zastavení na návsi v Ohrazení a krátká
debata s osadníky a pak už jedeme. Bezpečné přejezdy hlavní silnice
vždy zajišťují naši regulovčíci v dobových uniformách, letos nově
s bezzákluzovým kanonem vzor 59. Zatímco v Ohrazeníčku všichni na
Nový rok jedí čočku, jak říká Pavel Hronků, nám místní hasiči podstrojují. Tradiční punč, obložené stoly a opět vřelé přivítání. Tak jako si s každým po cestě popřejeme k Novému roku, tak je tomu i zde a přitom si

ještě pohovoříme. Zimní čas je náš nepřítel, musíme chvátat do cíle a
zejména do našeho zázemí, do Zborovské Bumbálky, kde je připraveno
konečné občerstvení s muzikou. Zde se o naše chuťové buňky stará Fanda Kadlec a rodina Voharčíkových s tradiční výbornou česnečkou a letos
ještě s řízky. Řada účastníků po občerstvení odjíždí, aby stačila za šera
dojet domů, ostatní zůstávají a při muzice ještě komentují letošní a předešlé ročníky.
Poděkování patří všem účastníkům, naší jediné traktoristce Zdence
Vondrušové, že se opět navrátila do našeho startovního pole, všem, kteří se na nás jezdí podívat, určitě ale všem, co se o nás po cestě starají,
protože díky jim je z této akce to, co je.
Michal Vazač
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ÚSPĚCHY SHARKS CHEERLEADERS
Sharks cheerleaders si v listopadu přivezli
z první republikové soutěže v Plzni medailové
umístění v kategorii do 12 let (1. místo za
týmovou sestavu).
V kategorii týmů do 16 let (junior) 2. místo.
V malých divizích také uspěli na medailových
pozicích a pevně věřím, že se nám podařilo nastartovat skvělou sezónu 2019.
Děkuji všem členům za perfektní práci
v týmu.Všem rodičům a příznivcům cheerleadingového sportu za jejich nekonečnou podporu . Právě vám vděčíme za skvělé podmínky
v klubu, pomáháte dětem, aby z nich rostly
lepší sportovci a hlavně skvělí, úspěšní a dobří
lidé. Cením si vašeho přátelství a obětavosti.
Přeji všem krásný a pozitivní rok 2019 plný
velkých činů a lásky.
Veronika Pokorná

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

Bližší informace
na tel: 731 534 327

Půlhodinka
s kronikářem
Téma: Zápis roku 2018
do kroniky městyse
Kdy: čtvrtek 7. 2. 2019 od 18 h
Kde: společenská místnost DPS
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BADMINTONOVÉ
TURNAJE
Turnaj dospělých
Konal se již 10. ročník a to v sobotu 1. prosince 2018. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů
z Ledenic a okolí. Hrálo se systémem každý
s každým na dva sety do patnácti bodů. Poslední zápas se hrál až v půl osmé večer. Na prvním místě se umístili Tomáš Tachecí a Vojtěch
Saska, druzí byli Romana Sabó a Václav Šusa,
třetí místo obsadili Jaroslava Koblasová a Milan Krafl. Všem hráčům děkujeme za účast
a za příjemné strávení sobotního dne.
Poděkování taktéž náleží obci Ledenice a
Sokolu Ledenice za podporu a zprostředkování prostorů tělocvičny.

Účastníci badmintonového turnaje dospělých

Turnaj dítě + rodič
Dne 30. prosince 2018 jsme se v devět ráno
sešli na již tradičním badmintonovém silvestrovském turnaji rodič + dítě, jehož hlavním
cílem je, aby rodiče viděli, jak mají šikovné
děti a občas jim trochu pomohli uhrát nějaký
ten bod. Tentokrát se sešel rekordní počet
účastníků a to třináct dvojic. Systém hry je
každý s každým na jeden set do jedenácti
bodů. V tomto počtu se hrálo do pozdních odpoledních hodin. Díky podpoře městyse Ledenice a TJ Sokol Ledenice nikdo neodešel
s prázdnou. Každý účastník si odnesl drobnou
cenu. Děti v podobě hraček a drobných sportovních předmětů. Dospělí byli odměněni vánoční hvězdou a drobnou věcnou cenou.
Pořadí:
1. Jan Bicera a Marek Suchánek
2. Vojtěch Saska a Zuzana Sasková
3. Veronika Bláhová a Romana Sabó
Jana Votrubová

Účastníci badmintonového turnaje pro děti a rodiče
Pozvánka na

KONCERT
ŽÁKŮ
ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Úterý 29. leden, začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné

Hledám doučování
ANGLICKÉHO JAZYKA
pro 10letého chlapce
Může být i student
nebo studentka
Kontakt na tel. 607 127 856

Hledám
pronájem bytu
v Ledenicích
Případné nabídky prosím
volejte na tel. č. 732 793 075

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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XX. SPOLEČNÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
TJ SOKOL A MĚSTYS LEDENICE

sobota 16. února

POZVÁNKA NA PLESY
Sokolovna Ledenice
¡ SO 19. 1.
¡ SO 16. 2.
¡ SO 23. 2.
¡ PA 1. 3.
¡ SO 9. 3.

začátek ve 20 hod., sokolovna Ledenice, hraje OBZOR
Vstupné: 200 Kč - místenkový prodej
(v ceně vstupenky občerstvení na stolech)
PROGRAM
¡ taneční skupina Ella, Sharks Cheerleaders
¡ Pole Dance Lucie Šimková
¡ losování vstupenek o hlavní cenu večera zlatý přívěsek!
¡ bohatá tombola
Předprodej místenek bude zahájen ve čtvrtek 17. ledna v Drogerii U Žaludů.
Oslovujeme tímto všechny zájemce z řad ledenických podnikatelů a živnostníků, že mohou na plesu prezentovat svou firmu prostřednictvím tomboly.
Pokud se svým darem rozhodnete zpestřit plesovou tombolu, můžete dar odevzdat na radnici v úředních hodinách, nebo zavolat na
tel.č. 389 604 755, 606 443 518 a pracovník městyse u vás dar vyzvedne a předá vám potvrzení o daru.
DĚKUJEME

leden 2019

Ples SDH Ledenice, hraje G KLUB
XX. Reprezentační ples městys Ledenice,
hraje OBZOR
Maškarní ples - Baráčníci, hraje S. A. M.
Farní ples, hraje S. A. M.
Sportovní rockový ples TJ Slavoj,
hraje FONTANELA
POZOR ZMĚNA TERMÍNU
(původní termín byl 2. 3.)

Plesy ve Zborovské Bumbálce
¡ SO 19. 1.
¡ SO 9. 2.
¡ SO 2. 3.

SDH Ohrazení
Sportovní ples TJ Sokol Zborov
Maškarní bál SDH Ohrazeníčko

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
e-mail: info@gkl-ledenice.cz § mobil: 602 662 693
Na Zahradách 630, Ledenice

Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 11x v roce zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí být totožné
s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme. Redakce si vyhrazuje
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