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

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Zapište si do diáře …
Sobota 9. 2.
SPORTOVNÍ PLES
TJ Sokol Zborov
Sobota 16. 2.
PRODEJ KAPRŮ, sádka Lazna
Sobota 16. 2.
XX. reprezentační ples městys
Ledenice a TJ Sokol
Sobota 16. 2.
20. ročník živnostenského plesu
Zaliny
Sobota 23. 2.
MAŠKARNÍ PLES
- Baráčníci, Ledenice

Připravujeme na březen
I letošní čekání na jaro si díky příznivému počasí mohou rybáři zpříjemnit lovem ryb. Ledeničtí
rybáři využili zamrzlé hladiny rybníka Parčáček a o víkendu 26. a 27. ledna pozvali rybáře i nerybáře na lov sivenů amerických technikou zvanou lov na dírkách. Zájem byl veliký a to nejen
u místních, ale zachytat si přijelo i mnoho přespolních rybářů. Někomu se dařilo více, někomu
méně, ale pro většinu zúčastněných to byl především nevšední zážitek. Pokud to počasí dovolí,
chystají se rybáři celou akci v únoru zopakovat.
jk

POČET OBYVATEL
Část

k 31. 12. 2018

POČET

muži

ženy

NAROZENÍ

muži

ženy

ZEMŘELÍ

muži

ženy

1915

962

953

25

16

9

18

7

11

Růžov

16

8

8

0

0

0

0

0

0

Zborov

205

95

110

4

1

3

1

0

1

Ohrazení

139

72

67

0

0

0

0

0

0

Ledenice

Ohrazeníčko
Zaliny
CELKEM

78

38

40

1

1

0

1

0

1

115

64

51

1

0

1

1

0

1

2468

1239

1229

31

18

13

21

7

14

Starosta městyse svolává

II. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice,
které se koná ve středu 13. února od 18 hodin
v hasičské zbrojnici v Ledenicích.

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

KUCHAŘ/KA
Úvazek: 1,0; nástup: září 2019; podmínka: odpovídající vzdělání; praxe výhodou
Kontakt: reditel@zs.ledenice.cz

Pátek 1. 3.
NEJ TREKY NEPÁL
cestovatelské promítání,
Divadelní sál Ledenice
Pátek 1. 3.
FARNÍ PLES, Ledenice
Sobota 2. 3.
MAŠKARNÍ PLES
– SDH Ohrazeníčko
Čtvrtek 7. 3.
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
na téma Zaniklé vesnice
v našem okolí
Sobota 9. 3.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
sál U Králů
Sobota 9. 3.
SPORTOVNÍ ROCKOVÝ PLES
– TJ Slavoj Ledenice
Neděle 10. 3.
1. LEDENICKÝ DĚTSKÝ
BAZÁREK – sál U Králů
Čtvrtek 14. 3.
GENIUS LOCI
Novohradských hor,
přednáška na téma
Kraj pod Mandlsteinem
Sobota 16. 3.
STŘELECKÁ SOUTĚŽ
Sobota 30. 3.
RYBÍ HODY
Více informací uvnitř
Ledenického zpravodaje
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse
ze dne 9. ledna 2019
Rada městyse schválila:
 výpověď z nájmu nebytových prostor s firmou PLAXTON s. r. o. dohodou ke dni
31. 1. 2019.
Rada městyse projednala a schválila:
 žádost o zadání – investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje.
 podání doplnění návrhu na zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní
umělecké škole (ZUŠ).
 žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2019 na poskytování terénní sociální
služby rané péče ve výši 4.000 Kč.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v sobotu 16. 2.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330043918/001 s E.ON Distribuce
a. s., na pozemku parc. č. 3852/3 k. ú. Ledenice pro stavbu „Ledenice, K 3881/3,

AL-SYSTÉM EXPO – nové kabelové vedení NN“ za cenu 5.100 Kč bez DPH.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 23. 1. 2019
Rada městyse projednala a schválila:
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 12. 4. 2019.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 27. 4. 2019.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330048317/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemku par. č. 327/1, 343/14, 343/16,
343/17, 343/23, 343/33 v k. ú. Ledenice pro
stavbu „Ledenice, Na Oborách par 327/6
přelož NN“ za cenu 30.000 Kč bez DPH.
 žádost o finanční podporu římskokatolické
farnosti Ledenice na příspěvek za opravu
chórové lavice ledenického kostela ve výši
23.000 Kč.
 zadání výběrového řízení na zednické práce
na č. p. 68 – interiér.
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE
MVDr. Pavel KOLÁŘ
Na Oborách
(budova údržby městyse Ledenice)

Pravidelné ordinační hodiny:
Úterý

Ledenice

Středa

Borovany 17–18 h
operační den (po dohodě)

Čtvrtek Borovany
Ledenice

16-17 h

16 h–17 h
17 h–18 h

V případě akutního stavu volejte kdykoliv
728 876 330.
MVDr. Pavel Kolář

My tři králové
jdeme k vám…
znělo o prvním lednovém víkendu u mnohých obydlí. Skupinky tří králů procházely
Ledenicemi, Zalinami, Zborovem, Ohrazením
i Ohrazeníčkem a přinášely požehnání jejich
obyvatelům. Přicházely také s prosbou o finanční příspěvek pro potřebné.
Milí dárci, zasloužíte si velké poděkování,
protože díky vaší štědrosti byla vykoledována
částka 90 593 Kč (v Ledenicích 60 874 Kč,
v Ohrazení 4 654 Kč, v Ohrazeníčku 13 253 Kč,
V Zalinech 7 030 Kč a ve Zborově 4 782 Kč).
Vybralo se tedy o více 17 280 Kč než v loňském roce. Velká část tohoto obnosu se vrátí
přímo k nám do Ledenic, aby pomohla nákupem rehabilitační pomůcky jedenáctileté dívpokračování na str. 3

Zborovští koledníci

Tříkráloví koledíci, které jste v Ledenicích mohli potkat v sobotu dopoledne

Tříkráloví koledíci, které jste v Ledenicích mohli potkat v sobotu odpoledne
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My tři králové jdeme k vám…

(pokračování ze str. 2)
ce. Dále sbírka podpoří Domov sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí
a Městskou charitu České Budějovice. Podrobnější informace nejen
o využití sbírky můžete nalézt na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz
Všichni si jistě vzpomínáte, že letošní tříkrálové koledování provázelo velmi nevlídné počasí. Koledníci a jejich doprovod se museli
brodit čerstvě napadlým sněhem, bylo chladno, dopoledne sněžilo, odpoledne sníh vystřídal déšť, takže se brzy poznávacím znamením koledníků staly mokré kostýmy, mokré boty a zkřehlé ruce. Přesto všechny
skupinky měly poctivou snahu obejít všechna obydlí na předem určených trasách a za to si právem zaslouží opravdu velké poděkování.
I když se koledníci opravdu snažili, na některých místech se nepodařilo
obejít úplně všechny domy. Příjemným překvapením bylo, že mnozí,
kteří se nedočkali koledníků, své dary donesli na faru. Tam byly vloženy do příslušných kasiček.
Aby tříkráloví koledníci mohli vyjít do ulic, musí být předem zajištěno mnoho věcí. Je potřeba oslovit děti a dospělé ochotné zapojit se do
sbírky, rozdělit kolednické skupinky, přiřadit jim ulice, vyprat a případně
poopravit kostýmy, ušít koruny, nachystat drobné odměny pro koledníky, dále připravit na faře zázemí pro koledníky, něco k občerstvení a na
zahřátí – letos výborný punč. O toto vše se dobrovolně ve svém volném
čase stará mnoho dobrých lidí z ledenické farnosti – také jim patří poděkování za vše dobré, co dělají, protože díky nim i letošní Tříkrálová sbírka v Ledenicích proběhla v pokojné a radostné atmosféře.
ap

Ohrazenští koledníci

Tři králové v Ohrazeníčku
Fotky a další aktuality z farnosti najdete nově
také na Facebooku: Římskokatolická farnost Ledenice

Tři králové v Zalinách

Tříkráloví koledníci
VEDOUCÍ

1. KRÁL

2. KRÁL

3. KRÁL

4. KRÁL

Jana Votrubová

Radovan Horák

Lada Horáková

Magdalena Kohoutová

Štěpán Franěk

Anna Fraňková

František Franěk

Markéta Papoušková

Richard Kubín

Anna Kubínová

Lina Chadimová

Jáchym Kubín

Zuzana Sasková

Adéla Šindelářová

Berenika Jarůšková

Adéla Švaňová

Martina Papoušková

Matěj Papoušek

Josef Kohout

Tomáš Tůma

Lucie Kohoutová

Josef Pumpr

Marie Pumprová

Marcela Míková

Jana Křížová

Magdalena Míková

Markéta Míková

Matěj Brůha

Kryštof Míka

Justýna Homerová

Zuzana Chadimová

Matyáš Čouza

David Hořejší
Valentina McKeon

Štěpánka Krofiková

Ondřej Krofika

Matyáš Homer

Sebastian McKeon

Tereza Kraflová

Eliška Kraflová

Marie Kříhová

Diana Šímová

Eva Lišková

Terezka Lišková

Lukáš Pejša

Nela Brůhová

Iva Prokopová

David Prokop

Bára Bubeníková

Monika Pařízková

Andrea Trtílková

Gabriela Zdařilová

Kateřina Zdařilová

Justýna Homerová

Adéla Pixová

Zuzana Chadimová

Magdalena Turinská

Tereza Nová

Stanislav Bláha – Zaliny

Jana Bláhová

Lenka Bláhová

Vojtěch Viktora

Jaroslav Tůma – Zborov

Michala Vazačová

Natálie Juhasová

Kamila Voharčíková

Pavel Hronek – Ohrazeníčko

Václav Jaloševský

Johanka Jaloševská

Kristýnka Študlarová

Petr Nebáznivý – Ohrazení

Filip Sukdol

Tereza Allizarová

David Allizar

Veronika Sasková

Martin Volf

Tereza Viktorová
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Zápis dětí

do Mateřské školy v Ledenicích
pro školní rok 2019–2020 proběhne ve dnech 6., 7. a 8. května 2019
vždy od 15.00 do 17.00 hodin v kanceláři MŠ Ledenice

ZÁPIS dětí
do 1. ročníku
ZŠ Ledenice
se bude konat

ve čtvrtek 25. dubna 2019
od 14.00 hod. do 18.00 hod.

a v pátek 26. dubna 2019
od 14.00 hod. do 17.00 hod.
v pavilonu školy (Školní 560).
Rodiče při zápisu předloží
vyplněný Dotazník pro rodiče
žáka 1. ročníku ZŠ.
V případě žádosti o odklad
je nutné mít vyřízené podklady
z PPP (www.pppcb.cz)
a od dětského lékaře
Tiskopisy jsou k dispozici
na www.skolaledenice.cz.

Je čím se chlubit
V letošním školním roce se opět žáci naší
školy zapojili do několika soutěží v anglickém
jazyce. Na konci minulého roku skládali zkoušky YLE-Flyers a v září si tak ze slavnostního
předávání odvezli V. Bláhová, P. Holubová,
R. Hynková, Š. Mleziva, A. Šindelářová a A. Švaňová jazykové certifikáty a zároveň se většina
z nich začala připravovat na zkoušky dospělácké. O rok starší kluci vynakládali úsilí v přípravě na zkoušky KET, které před Vánoci
úspěšně složili – dva dokonce na středoškolské úrovni B1. Gratulace tak patří M. Bicerovi, T. Horkému, Š. Kadlecovi, F. Kopeckému
a V. Salákovi.
Pět skupin žáků, a to i ze čtvrté třídy, jsem
letos přihlásila do jazykové soutěže pořádané
Cambridge University Press. Žáci plní úkoly
zaměřené na rozvoj slovní zásoby, práci s textem, jsou nuceni informace vyhledávat, posuzovat a společně se dohodnout na společném
řešení.
Paní učitelka J. Míková zorganizovala
v prosinci školní kolo olympiády, jehož se
zúčastnili dobrovolníci z 6. – 9. ročníku. V první
kategorii byli nejlepší M. Melmerová a T. Pokorný, v druhé pak F. Kopecký a V. Salák.
V okresním kole budou naši školu reprezentovat T. Pokorný a F. Kopecký – držme jim
palce.
Mgr. J. Dastichová

Aby nedošlo k dlouhé čekací době,
bude třeba dodržet tento časový harmonogram:
¡ 6. 5. přijdou rodiče, jejichž dítě má příjmení začínající na písmeno A – J (včetně)
¡ 7. 5. přijdou rodiče, jejichž dítě má příjmení začínající na písmeno K – P (včetně)
¡ 8. 5. přijdou rodiče, jejichž dítě má příjmení začínající na písmeno R – Ž (včetně)

Rodiče s sebou přinesou:
vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od dětského lékaře,
vyplněnou přihlášku ke stravování,
rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce.
Všechny potřebné dokumenty naleznete na internetových stránkách školy, kde si je můžete stáhnout (www.skolaledenice.cz). V papírové podobě budou připraveny k vyzvednutí
v mateřské škole dne 15. dubna 2019 od 15.00 do 16.30 hodin v kanceláři vedoucí učitelky
MŠ Ledenice.
Podrobné informace naleznete také v březnovém a dubnovém Ledenickém zpravodaji.
Mgr. Petra Čedíková, vedoucí MŠ
¡
¡
¡
¡
¡
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REVOLUTION TRAIN
Dne 8. 1. 2019 se žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku naší základní školy zúčastnili exkurze do multimediálního
protidrogového vlaku Revolution train. Protidrogový
vlak je 165 metrů dlouhý kolos stojící na Dejvickém
nádraží v Praze. Cílem programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální
i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.
Vlakovou soupravu Revolution train tvoří celkem
6 vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách
odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku
tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.
Vybrané sekce představují konkrétní rizikový
nebo jiný běžně špatně dostupný prostor, jako je například drogové doupě, vězení, místo automobilové
havárie (v důsledku zneužití drog) nebo léčebny pro
drogově závislé. V těchto prostorech – vizuálně,
zvukově, teplotně i pachově odlišných – se v několika rovinách odehrává příběh, který svou působivostí
slouží jako impulz k zamyšlení a inspirace k pozitivním životním volbám. Návštěvníci vlaku se zde setkávají s lektorem, jenž naváže na právě zhlédnutou
část příběhu.
Všichni jsme se shodli, že tento projekt je velmi povedený, neboť nabízí zamyšlení nad reálným příběhem a jeho souvislostmi. Navíc musíme
ocenit využití prostoru vlaku pro celý prezentovaný příběh. V navázané
spolupráci s tímto projektem bychom rádi v budoucnu pokračovali.

Jak tuto exkurzi zhodnotili žáci 7. třídy?
Ve vlaku si nás převzala průvodkyně, která nám představila příběh
Marcela a Petry, dvou uživatelů drog. S příběhem jsme se dále seznamovali formou krátkých filmů. Mezi filmy se například zvedlo plátno a
za ním se objevil bar, kde jsme si povídali o cigaretách, alkoholu a extázi. Pak jsme zhlédli druhou část filmu, po které následovaly dvě zajímavé místnosti – bouračka a vězení. Třetí část filmu nás dovedla do
výslechové místnosti a na místo, kde bydleli feťáci. Poslední část vlaku
nám ukázala, jak to vypadá u doktora a v jakých podmínkách zemřela
hlavní postava filmu. V průběhu exkurze jsme vyplňovali dotazník, ve
kterém jsme se rozhodovali, jak bychom dané situace řešili my. Myslím
si, že to bylo velice poučné a zajímavé. Po exkurzi jsme stihli procházku na Pražský hrad, kde jsme rozesmáli toho vojína, co se nesmí smát.
Mgr. Lucie Trázníková, Mgr. Eva Šarešová

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Ing. Zdeňkem Motyčkou,
zemřel dne 11. ledna
ve věku nedožitých 81 let,
t s paní Janou Vrchotovou z Ledenic,
zemřela dne 21. ledna
ve věku nedožitých 77 let.

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s paní Janou Vrchotovou na její poslední cestě dne 26. ledna.
Děkujeme za účast na smutečním obřadu, projevenou soustrast i za květinové
dary.
Manžel s rodinou

Místní knihovna v Ledenicích nabízí
LITERÁRNÍ NOVINKY
Pro děti a mládež:
Jitka Vítová
Výlet myšky Toničky
Thomas Brezina Ztraceni v džungli
Martin Carev
Jmenuju se Martin
Petr Švec
České století
Máša a medvěd
Jiří Kahoun
O čertech, medvědech, myškách
a všech mých přátelích
+ nový soubor pohádek
z Jihočeské vědecké knihovny
Pro dospělé čtenáře:
Jenny Colgan
Kavárnička na pobřeží
Haruki Murakami Komturova smrt
Ken Follett
Ohnivý sloup
Jeffery Deaver
Ostrý řez
Tabea Bach
Ostrov kamélií

Sandra Brown
Podraz
Andrew Mayne
Šelma
Lasse Holm
Vikingové
Corina Bomann
Čas vlčích máků
Diane Gabaldon Hořící kříž
Lars Kepler
Lazar
Lisa Wingate
Než jsme byly tvoje
Simon Mawer
Pražské jaro
Kristan Higgins
Šance na štěstí
Radka Zadinová
Noc, kdy padaly hvězdy
Hana Whitton
Sidonie Česká
Antony Doerr
Čtvero ročních období v Římě
Erika Zemanová
Šumava – Roklanská hájenka
Helena Vybíralová
Helenčino pečení – Rodinné recepty
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V Zalinách nebo v Zalinech?
Většina z vás už zřejmě narazila na jazykový problém se skloňováním názvu osady Zaliny. Možná jste zůstali na pochybách, když jste
chtěli vyjádřit, že les leží mezi Ledenicemi a
Zaliny (nebo Zalinami?), cesta míří k Zalinům
(nebo Zalinám?), anebo že se to stalo na návsi
v Zalinech (nebo Zalinách?). Podívejme se
tedy, jaké tvary jsou vlastně dobře a proč.
Ve vyřešení problematiky nám pomůže vynikající kniha Naše místní jména a jak jich užívat od Aleny Polívkové. Vlastní místní jména
(neboli názvy obydlených míst, tzv. oikonyma) jsou stejně jako jiná podstatná jména
mužského (např. Zborov, Růžov, Mysletín,
Libín, Lišov, Rudolfov, Srubec), ženského
(např. Hluboká, Kaplice, Nová Ves, Třeboň,
Včelná) nebo středního rodu (např. Ohrazení,
Březí, Kaliště, Mezilesí, Spolí, Třebíčko) a
podle příslušného vzoru se skloňují. Pak existuje ještě velká skupina vlastních místních
jmen pomnožných (např. Zaliny, Ledenice,
Borovany, Jedovary, Jílovice, Mladošovice,
Nežetice, Nové Hrady, Slavošovice), u kterých
se musí podle určitého klíče rozhodnout, zda se
budou skloňovat podle vzoru mužského, ženského nebo středního rodu.
A zde se dostáváme k jádru problému.
K mužským pomnožným místním jménům
patří buď taková, jejichž název vychází z mužského obecného jména (Bory – bor, Hamry –
hamr, Hrady – hrad), dále všechna, která jsou
zakončena na -by, -dy, -chy, -ly, -ny, -py, -ry,
-sy, -ty, -vy, -zy, anebo ty s koncovkou -any,
-íky, -áky.

Podobně k ženským pomnožným jménům
se řadí ta, která se odvozují od ženského obecného jména (Hůrky – hůrka, Paseky – paseka),
všechna jména zakončená na zdrobňující přípony -ánky, -ičky, -inky, -ínky a -tky a také
jména zakončená koncovkou -iny. Do této
poslední nepříliš časté kategorie (Baliny, Běšiny, Košiny, Křepiny, Lipiny, Planiny, Prusiny, Skaliny, Velké Losiny) patří i naše Zaliny.
Jejich řazení mezi ženská pomnožná jména
má oporu i v historii, protože ještě počátkem
20. století se ves oficiálně jmenovala Zalině/Zalyně, což je zcela zřetelně podstatné jméno ženského rodu. Proto se musí skloňovat
podle ženského vzoru žena a nikoli podle
mužského vzoru hrad. Správné skloňování je
tedy následující:
2. pád (u, od) Zalin (nikoli Zalinů)
3. pád (k) Zalinám (nikoli Zalinům)
4. pád (pro, vidím) Zaliny
6. pád (o, v) Zalinách (nikoli Zalinech)
7. pád (nad, mezi) Zalinami (nikoli Zaliny)
Samozřejmě existují, jak už to v českém jazyce bývá, různé drobné výjimky, především
u mužských pomnožných místních jmen, způsobené historickým vývojem (např. Klobouky
– 2. pád Klobouk/Klobouků, 3. pád Kloboukům/Kloboukám, 6. pád Kloboukách/Kloboucích). Takový posun je často logický a
jazykově přirozený. Do kategorie výjimek
spadají i Trhové Sviny, jejichž název je zjevně
odvozen od sviní čili podstatného jména ženského rodu (a navíc mají ženskou koncovku
-iny), avšak skloňují se podle mužského vzoru.
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Proto se používá ve 3. pádě tvar Svinům a
nikoli Svinám, v 6. pádě tvar Svinech a nikoli
Svinách a v 7. pádě tvar Sviny a nikoli Svinami.
I když mnohdy v hovorové češtině používáme špatné či nespisovné gramatické tvary,
v písemném projevu bychom se měli snažit
vyjadřovat se co nejspisovněji. Říkáme Mlejňák – píšeme Lazna, říkáme Budějce – píšeme
Budějovice, říkáme Novohradky – píšeme
Novohradské hory, říkáme bejt – píšeme být
apod. Proto klidně i nadále říkejme nepřesně
v Zalinech, ale pišme správně v Zalinách!
PhDr. Jiří Cukr

Příklady a zajímavosti:
Zaliny jsou velice zajímavou vesnicí. Zajímavé už je, že se říká „v Zalinech“ (internetové stránky o jihočeské architektuře)
V Zalinách mají ceduli „Vítejte v Zalinech.“ Asi nějaká místní zvláštnost, nenapadlo by mě říkat to takhle a asi to tak ani
nikdo neříká (stránky o jazykovědě)
V Zalinách se požár dřeva rozšířil až na
střechu (stránky www.pozary.cz, rok
2012)
Na výlov rybníka Pazderňák v Zalinách se
přišlo podívat asi tři sta lidí (internetové
vydání Českobudějovického deníku, rok
2015)
V Zalinách u Ledenic byl panskej pastejř
moc silnej (kniha Příběhy z jižních Čech –
Novohradsko a Doudlebsko, rok 2017)
Družstevníci v Zalinách si svépomocí vybudovali pěkný kravín (Jihočeská pravda,
rok 1960)
Vykraden byl domkář Vít Kříž v Zalinách
u Ledenic (Jihočeské listy, rok 1926)

Jaký byl rok 2018 pro děti v Zalinech?
První akce, na kterou se děti v Zalinech
mohly loni těšit, byl karneval, který se konal
24. února. Celým odpolednem nás provázelo
Barevné divadlo s Fintilkou a Chytrolínou.
Děti tancovaly, soutěžily, získaly spoustu odměn a každé z nich si jistě odneslo nejednu
krásnou cenu z bohaté tomboly.
Další akcí byl Den dětí, který jsme uspořádali 16. června. Nejprve jsme se sešli v kultur-

ním domě a zhlédli pohádku O Kocourkovi
s barevným ocáskem a poté pro děti byly připraveny soutěže. Na každém stanovišti získaly
děti razítko a po splnění všech disciplín si
všichni zasloužili sladkou odměnu. A nebyl by
to Den dětí, kdyby si každý na závěr dne
neopekl buřtíka.
V říjnu jsme se sešli u Pazdernického
rybníka na Drakiádě. I když příliš nefoukal

vítr, sešlo se nás poměrně hodně a podzimní
odpoledne jsme si všichni užili.
Závěr roku patří samozřejmě vánočním akcím a nejinak tomu bylo i u nás. Osmého prosince jsme pro děti uspořádali malé vánoční
odpoledne, které jsme začali vycházkou do
lesa za zvířátky a odnesli jsme jim do krmelce
jablka, žaludy, kaštany, seno atd. Poté jsme se
přemístili do hasičské klubovny na vánoční
minikino, kde byl pro děti připraven teplý čaj a
malé občerstvení. Od 17.00 jsme si u rozsvíceného vánočního stromečku společně zazpívali
koledy a na děti pod stromečkem čekaly dárečky, které si ovšem musely zasloužit, a tak
děti přednášely básničky a zpívaly písničky.
Pro zahřátí byl nejen pro dospělé, ale i pro děti
přichystán vánoční punč. Vánoční odpoledne
byla poslední akce, kterou jsme pro děti v loňském roce uspořádali, a doufám, že se v tak
hojném počtu budeme setkávat na všech akcích
i v roce letošním.
Tímto bych ráda poděkovala městysu Ledenice za finanční podporu, Petru Číhalovi za
sponzorské dary, SDH Zaliny za spolupráci
a všem, kteří se na akcích jakýmkoliv způsobem podíleli.
Za tým maminek Jiřina Bláhová
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Jak oslavit padesátku?
Je to věk zralosti a každý o tom máme asi trochu jinou představu.
Své plány s tím má i ledenický Klub lodních modelářů, který nese i svůj
název „Ledenická 50“. Tento název vznikl až několik let po založení, a
to vzhledem k délce prvních soutěžních modelů Ex 500. Jde o modely
lodiček, které nesmí přesahovat délku 500 mm – tedy 50 cm. Tak nám
tento název přiřkl už dávno jeden z našich příznivců a na těchto lodičkách se dodnes učí všichni začínající modeláři. Jelikož letos to je již padesát let, kdy jsme oficiálně začínali svoji činnost, je tedy důvod
i k oslavám. Postupně budeme v Ledenickém zpravodaji zveřejňovat i
akce u nás v Ledenicích, které bude jistě dobré vidět. Tou první a vlastně nejmenší je pozvání vás všech na den otevřených dveří. Přijďte se
podívat, jaké máme v modelářské dílně vybavení, jak s čím umíme pracovat a jak vlastně takové pěkné lodní modely vznikají. Rádi vás přivítáme v modelářské dílně (vedle Votrubů – autoškola) v sobotu 16. února od
14.00 do 17.00 hodin. Trasa bude značena od autobusového nádraží až
k dílně cca asi 100 metrů. Zručné děti si budou moci vyrobit i jednoduché házecí letadélko.
Dále jednou z nejnáročnějších a asi i největších akcí, která v Ledenicích ještě nebyla, bude ve dnech 20.–23. června uspořádání seriálu
Mistrovství ČR. Co všechno bude k vidění na rybníce Lazna, s tím seznámíme veřejnost v některém dalším zpravodaji.
Další akcí bude veliká výstava lodních modelářů o ledenické pouti
ve dnech 9.–11. srpna v sále u Králů.
Oslavy zakončíme v sobotu 14. září naší veřejnou soutěží, tentokrát
v odpoledních a večerních hodinách i s překvapením.
Na každé ze zmíněných akcí se na vás budeme těšit a my slibujeme,
že budeme včas o všem informovat.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz

ZO SPCCH
BOROVANY–LEDENICE
V únoru oslaví své životní jubileum členové naší ZO.
Člen pan Ruda Matyi z Borovan a členky paní Marie Lukášová
a Danuše Šauerová z Ledenic.
Členové jim přejí:
Není přece naší vinou, že nám roky tak rychle plynou.
Mějte vždy úsměv na tváři, nemyslete na stáří.
Hlavně zdraví, pohodu, ještě hodně akcí, které s námi prožijete.
¡ Na koupání v Gmündu pojedeme 20. února, možno se přihlásit
u paní Himlové nebo v Ledenicích u paní Havelové a paní Votrubové.
Další návštěva v Gmündu je zamluvena na 10. dubna.
¡ Cvičení v bazénu ZŠ Borovany začalo pro členy 11. ledna a je
vždy po 14 dnech. Využijte této jedinečné možnosti.
¡ Na 16. a 17. dubna máme naplánovanou velikonoční výstavu
v Ledenicích společně s MŠ, ZŠ, družinami a keramikou.
¡ Členská schůze SPCCH se připravuje na konci dubna, místo
schůze podzimní.
¡ Stále trvá nabídka na týdenní pobyt na Slovensku v Podhájské,
v termínu 11. 5. – 17. 5. 2019.
Informace podá paní Himlová na tel. č. 724 771 343.
¡ Rádi přijmeme návrhy na jednodenní výlety během roku.
¡ Proběhne výběr členských příspěvků dle přidělených desítkářek.
¡ Byla nám OV SPCCH předána nabídka pro členy naší ZO
od 13. září 2019 rekondice v Nové Huti na Šumavě, která se
tam uskutečnila již v říjnu 2018. Všichni účastníci byli moc
spokojeni. V případě vašeho zájmu možno nahlásit členkám
výboru při výběru členských příspěvků nebo telefonicky u paní
Himlové. Podrobněji v příštím zpravodaji.
Jarmila Himlová, předsedkyně ZO
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LEDENICKÝ
MINIVOLEJBAL
S našimi nejmladšími pokračujeme v letošní sezoně minivolejbalu. Ve dnech 9. 12. 2018
a 22. 12. 2018 jsme se zúčastnili dalších turnajů Lišovských trojic (pouze modrý minivolejbal), ve kterém soutěžilo až 16 týmů. Ledenice
reprezentovaly Adéla Šindelářová, Adéla Švaňová a Veronika Bláhová. V Lišově se dařilo,
na prvním turnaji vybojovala děvčata krásné
druhé místo. Těsně před Vánoci si jelo zahrát
volejbal družstvo ve složení Matyáš Čouza,
Berenika Jarůšková, Adéla Šindelářová a Adéla Švaňová, kteří v prvním kole porazili tři soupeře ze čtyř a ve druhém kole tři z pěti, celkově
šesté místo.
Další důležitý turnaj se odehrál dne 13. 1.
2019 ve sportovní hale Lokomotiva pro všechny barvy nazvaný „Lipánek jihočeský minivolejbal“. Na tuto akci, kde se sjíždějí týmy
z celého Jihočeského kraje, vyrazil TJ Slavoj
Ledenice s historicky rekordním počtem hráčů! Za žlutý minivolejbal dvě družstva ve složení Valentýnka McKeon s Anetkou Hejlovou
a Šárka Petrášová s Marcelkou Čechovou získala ve svých skupinách druhé a první místo.
V oranžovém minivolejbale bojovaly také dva
týmy. Justýnka Homerová s Majdou Míkovou
se umístily čtvrté v první skupině a Sebastian
McKeon s Nicolasem Čechem v poslední skupině vyhráli druhé místo. V modrém minivolejbale skončily na šestém místě děvčata ve
složení Berenika Jarůšková, Veronika Bláhová, Jana Křížová a Maruška Kohoutová. Celkem tedy dvanáct malých volejbalistů, z toho
přesně polovina sbírala zkušenosti na takovém
turnaji poprvé.
Nejmenší se naučili samostatnosti a ti starší
zodpovědnosti. Všichni obdrželi pěkné ceny a
doufáme, že se těší na další turnaje.
Opět děkuji všem rodičům, kteří na tyto
akce zajistí dopravu a fandí.
MS

Oranžový tým %#, Modrý tým ', Žlutý tým $

Fotografie jsou z turnaje Lipánek jihočeský minivolejbal

SOFTBAL
Zimní příprava na další sezónu je v plném
proudu, ale rád bych se ještě poohlédl po minulém roce. Naši mikro žraloci byli součástí
úspěšné sezóny. V kategorii U9 (děti do devíti
let) sehráli v základní skupině celkem čtyři turnaje, plus jeden kvalifikační turnaj. Zde nejde
o výsledek, ale pouze o radost ze hry. Na konci
turnaje trenéři opačných týmů vyberou nejlepší
dva naše hráče a ty jsou odměněny plaketou.
Další kategorie je U10, kde máme velmi mladý
tým a i přes tento hendikep nám těsně unikl postup na Zlatý Superpohár do Prahy. Nejstarší
děti hrají již coachball U11 (pálkaři nadhazuje
trenér). Během sezóny jsme se potýkali s nedostatkem hráčů, a proto v této kategorii hrály i mladší děti. I přes tuto komplikaci naší
mikro žraloci postoupili na MČR. Na tomto
turnaji odehráli skvělé zápasy a nakonec
vybojovali po skvělém výkonu bronzovou
medaili. Poděkování patří zejména našim
mikro žralokům a jejich trenérům Pepovi
Ižofovi a Magdě Chytrové.

V této sezóně nás opět čeká maratón turnajů a již máme první za sebou. Na Joudrs naše
děti sehrály dobré zápasy a skončily celkově
na třetím místě. Cíle pro tuto sezónu? U9 pokračování v rozvoji dětí formou zábavy a hry.
U11 sehrát dobré turnaje a pokud štěstí dopře-

je, tak i postup na MČR. Hlavní cíl U10 je postoupit na Zlatý Superpohár do Prahy a zde
sehrát utkání se soupeři z celého světa (Čína,
Španělsko, Velká Británie, Chorvatsko, ...)
a dopřát dětem skvělý zážitek.
Richard Vaněk
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Ledenice zahájily přípravu na jaro
v I. B třídě. Kádr moc změn nedozná
S cílem vylepšit nepovedený podzim, po kterém skončil Slavoj
v „déčkové“ skupině I. B třídy až na devátém místě, vstupují fotbalisté
Ledenic do zimní přípravy na jarní odvety. Trvat bude osm týdnů a čítá
i čtyřdenní soustředění.
První sraz týmu měl být sice již o týden dříve, ale mužstvo se nakonec sešlo v úterý 29. ledna. „Klukům jsme dali ještě týden volna a individuální přípravy navíc. Jsem přesvědčen, že osm týdnů přípravy nám
bude stačit,“ vysvětlil důvod změny hlavní trenér Stanislav Jindra.
Na prvním srazu přivítal trenér a vedení klubu téměř kompletní
kádr. „Chybí jen Martin Haberle, který nás požádal z osobních důvodů
o přestup. Jaro stráví daleko od Ledenic a byla by škoda, aby nemohl
hrát. V létě jsme domluvení, že se spojíme a uvidíme, zda se vrátí,“ řekl
k odchodům trenér s tím, že vedení v zimě o výrazném posílení kádru
neuvažuje. „Nějaká rošáda proběhne pravděpodobně až v létě.“
Ledenice budou během zimní přípravy pendlovat hlavně mezi domácí sokolovnou a UMT v Třeboni. V plánu je
i několik zápasů, které jsou nyní v jednání.
„Jsem rád, že kluci si sami odhlasovali soustředění. Pojedeme na čtyři dny do Číměře, kde to
bude nejen o fotbale, ale i o teambuildingu.“
Slavoj půjde do jara s jasným cílem vylepšit podzimní deváté místo v I. B třídě. První
jarní zápas s Kardašovou Řečicí odehraje o víkendu 23.–24. březen na hřišti soupeře.
Michal Heřman

Program zimní přípravy:
29. leden

sraz mužstva, úvodní informace,
výběh + hřiště
31. leden
sokolovna (18:30)
5. únor
trénink UMT Třeboň (19:00)
7. únor
sokolovna (18:30)
9. únor
zápas UMT Hluboká (17:30)
12. únor
trénink UMT Třeboň (19:00)
14. únor
sokolovna (18:30)
19. únor
Ledenice hřiště (18:00)
21.–24. únor soustředění Číměř + zápas
26. únor
trénink UMT Třeboň (19:00)
28. únor
Ledenice hřiště (18:00)
5. březen
trénink UMT Třeboň (19:00)
7. březen
Ledenice hřiště (18:00)
9. březen
zápas Loučovice,
UMT Třeboň (19:00)
12. březen
Ledenice hřiště (18:00)
14. březen
Ledenice hřiště (18:00)
16. nebo 17. březen zápas Křemže
19. březen
Ledenice hřiště (18:00)
21. březen
Ledenice hřiště (18:00)
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INFORMACE
LEDENICKÝCH
RYBÁŘŮ
¡ Výroční členská schůze
MO ČRS Ledenice
Pátek 22. 2. 2019 od 18 hod.
Sál U Králů
Účast členů MO nutná

¡ Prodej živých ryb

Sobota 16. 2. 2019 od 09 do 11 hod.
Sádky pod Laznou

¡ Připravujeme na březen

Rybí hody sobota 30. 3. 2019
Sál U Králů, hraje S. A. M.
Rezervace míst:
Cukrárna U Fabiánů, tel. 737 684 552

Půlhodinka
s kronikářem
Téma: Zaniklé vesnice v našem okolí
Kdy: čtvrtek 7. března 2019 od 18 hod.
Kde: společenský sál DPS

Volejbalový oddíl
TJ Slavoj Ledenice
hledá

nové spoluhráče
Přijď si zahrát
nebo jen tak „zapinkat“.
Bližší informace na
tel.: 731 534 327
inzerce

PRODÁM GARÁŽ
V LEDENICÍCH
Telefon:
602 889 782
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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PRONÁJEM nebytových prostor
v domě č. p. 70 v Ledenicích
(bývalá budova VD Ledenický nábytek)

Městys Ledenice nabízí k pronájmu část nebytových prostor
v přízemí budovy č. p. 70 v Ledenicích pro podnikatelskou činnost.
2
Jedná se o tři místnosti o celkové ploše 62 m s nově vybudovaným sociálním zařízením (2 x WC, 1 x sprchový kout).
Plastová okna, centrální vytápění plynovou kotelnou. Boiler na
teplou vodu. Možnost parkování za objektem a vstup přímo z parkoviště do objektu.

Podmínky pronájmu:
¡ na dobu neurčitou,
¡ energie hradí nájemce na základě podružného měření,
¡ v nájemní smlouvě budou dohodnuty další podmínky pronájmu
(úklid, odpovědnost za zabezpečení nebytových prostor).
Bližší informace na Úřadu městyse v Ledenicích
tel. č. 387 995 357.
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Z NAZARETU
Poděkování
Velké poděkování patří všem dárcům a dobrovolníkům za jejich nezištnou podporu a pomoc Nazaretu po celý rok 2018.

„NAMALUJ SI“
Namalovat nazaretskou keramiku si můžete v našem obchůdku
v Borovanech v Podzámčí, Trocnovská ulice 102,
a to v otevírací době obchůdku:
PO, ST, PÁ od 8.00 do 15.00
ÚT, ČT
od 8.00 do 17.00
Kapacita místa je omezena, při návštěvě větší skupiny doporučujeme předem objednat vhodný termín na telefonním čísle 733 795 618.
Ateliér v zahradách kláštera je uzavřený. Děkujeme za pochopení a
těšíme se na vaši návštěvu v našich nových prostorách.

Hledáme doborovolníky na trhy
Mohli byste věnovat Nazaretu jeden nebo dva dny v letošním roce a
pomoci nám při prodejích na trzích? Většina trhů se koná o víkendu
a zpravidla jde o celodenní akci. Práce na trhu zahrnuje vybalení výrobků, jejich prezentaci na stánku, vřelý kontakt se zákazníky, představování práce Nazaretu a po skončení trhu sbalení neprodaného zboží.
Trhů se vždy účastní jeden zaměstnanec Nazaretu a jeden dobrovolník.
Pokud máte chuť a čas nás podpořit, ozvěte se na tel. 736 711 253
(Hospodářská Markéta).
Děkujeme.
Markéta Hospodářská

Honební společenstvo Zborov
se sídlem ve Zborově č. 80, 370 06 České Budějovice

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu
Honebního společenstva Zborov
Vážená paní, vážený pane, vážení členové HS Zborov, zveme Vás tímto
na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva Zborov, která se koná
v pátek dne 15. února 2019 od 18.00 hod. v sále ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
ve Zborově.
Program jednání řádné valné hromady:
1) Zahájení, volba zapisovatele, odsouhlasení programu valné hromady.
2) Zpráva starosty HS.
3) Zpráva mysliveckého hospodáře.
4) Zpráva místostarosty HS a finanční zpráva HS za rok 2018.
5) Zpráva revizora HS.
6) Náhrady škod způsobených zvěří (legislativa a řešení požadavků na náhradu škody).
7) Diskuse.
8) Usnesení.
9) Závěr, pohoštění.
S pozdravem starosta HS Zborov Jaroslav Klečka, v. r.
Poznámka:
Vážení vlastníci honebních pozemků – členové honebního společenstva Zborov, výbor HS
uvítá Vaší osobní účast na jednání valné hromady. V souladu se stanovami HS lze však na
jednání valné hromady vyslat svého zástupce vybaveného platnou plnou mocí. Pro zastupování fyzické osoby budeme požadovat originál úředně ověřené plné moci, pro zastupování
právnického subjektu budeme požadovat originál plné moci potvrzené statutárním orgánem
společnosti viz. způsob jednání uvedený v obchodním rejstříku. Touto plnou mocí a dokladem o totožnosti se Vámi vyslaná osoba prokáže u prezentace zúčastněných. Těšíme se na
Vaší účast.

Uzávěrka

březnového vydání
Ledenického zpravodaje
je 25. února 2019
Své příspěvky můžete zasílat
na adresu: Městys Ledenice,
podatelna, Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz

otevřeno
PO–ČT 9.00–17.00
PÁ 9.00–15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ dárkové poukázky v prodeji
v případě nepřítomnosti v provozovně,
zvoňte na domovní zvonek
objednávky na tel. čísle 607 930 786
Ivana Brůhová,
Náměstí 145, Ledenice
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POZVÁNKA NA PLESY
Sokolovna Ledenice
¡ SO 16. 2.
¡ SO 23. 2.
¡ PÁ 1. 3.
¡ SO 9. 3.

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

Plesy ve Zborovské Bumbálce
¡ SO
¡ SO

9. 2.
2. 3.

Sportovní ples TJ Sokol Zborov
Maškarní bál SDH Ohrazeníčko

Zaliny
¡ SO 16. 2.

20. ročník živnostenského plesu,
hraje Second Service Band

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
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