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

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Starosta městyse svolává

VIII. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice,
které se koná ve středu

13. listopadu od 18 hodin
v zasedací místnosti
Úřadu městyse Ledenice

V neděli 20. října se Ledenicích odehrál poslední zápas letošní softbalové sezóny. Po jeho
skončení oslavy na hřišti nebraly konce. Ledenické ženy jsou již potřetí v řadě mistryně ČR
a muži získali svůj první titul mistrů ČR.
Více na str. 8

Zapište si do diáře …
Úterý 12. 11. od 17 h
Divadelní sál Ledenice
KONCERT ŽÁKŮ ZŠ,
ZUŠ A MŠ
Pátek 15. a 22. 11. od 19 h
Klubovna u divadelního sálu
KURZ VÝROBY MASTÍ
Sobota 16. 11. od 18.30 h
Kulturní dům U Králů
13. ročník festivalu LED&ICE
Neděle 17. 11. od 18 h
Kostel sv. Vavřince v Ledenicích
KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY K 30. VÝROČÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE
Čtvrtek 21. 11. od 18 h
Divadelní sál Ledenice
Beseda z cyklu Genius loci
Novohradských hor
RAKOUSKÉ
NOVOHRADSKÉ HORY
Sobota 23. 11. od 15 h
Kulturní dům U Králů
PYŽAMOVÝ PLES pro děti
Sobota 30. 11. od 8.30 h
Sokolovna Ledenice
BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DOSPĚLÉ
Sobota 30. 11. od 20 h
Ferrari bar Ledenice
RETRO PÁRTY – DJ YANNY
Více informací uvnitř
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 25. 9. 2019
Rada městyse schválila:
 výpověď z nájmu hospody na hřišti v Ledenicích ke dni 31. 1. 2020.
Rada městyse projednala a schválila:
 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 16N18/05
„úsek Ohrazeníčko – U Císaře – ČSPH Ledenice“.
 aby ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice v zastoupení
statutárním zástupcem Mgr. Vladislavem
Šestákem podala žádost o změnu zápisu do
rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se zvýšením kapacity základní školy.
Rada městyse souhlasí se zvýšením kapacity základní školy z 230 na 300 žáků.
 žádost o pronájem sálu „U Králů“ za účelem cvičení s dětmi na projekt „Děti na startu“ každé úterý od 16.30 do 17.30 h na dobu
určitou od 1. října 2019 do 30. června 2020.
 vyhlášení výběrového řízení na provozovatele hospody na hřišti v Ledenicích.
 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
výměny střešní krytiny hospody a sálu ve
Zborově.
 žádost o zřízení svozového místa komunálního odpadu v Truhlářské ulici u č. p. 655 –
školní dílny.

Rada městyse projednala:
 žádost o vydání stanoviska ohledně zařazení
nové budovy pro výuku pracovních činností
a vaření v rámci základního vzdělávání při
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice. Nová budova
má dvě oddělené místnosti. Jedna slouží
pro výuku pracovních činností s kapacitou 14 žáků a 1 učitel, druhá slouží pro výuku vaření a stolování s kapacitou 6 žáků
a 1 učitel. Budova byla pořízena a spolufinancována v rámci IROP 67. výzvy IPRÚ
České Budějovice. V budově se nachází
1 záchod pro dívky a 1 umyvadlo, 1 záchod
pro chlapce, 1 pisoár a 1 umyvadlo, dále
1 bezbariérové WC a umyvadlo. Rozměry
místností jsou 10,6 m x 5,7 m pro 14 žáků
a 1 pedagoga a 6,55 m x 4,75 m pro 6 žáků a
1 pedagoga.Rada městyse souhlasí s podáním žádosti o zápis školského zařízení do
rejstříku škol a školských zařízení.
 žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice a souhlasí:
- s přijetím daru určeného pro ZUŠ Ledenice od firmy BETON HRONEK s.r.o.,
předpokládaná částka 25.000 Kč.
- s přijetím daru určeného pro ZUŠ Ledenice od pana Radka Kesla, předpokládaná částka 5.000 Kč.
 žádost o vydání stanoviska k přerušení provozu MŠ Ledenice dle § 3 vyhl. 14/2005
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v měsíci červenci, srpnu a o jarních prázdninách. K projednání navrhuje ZŠ model, kdy
je vyhlášeno otevření jedné třídy. Při naplnění její kapacity se teprve otevře druhá třída. Jedná se o nahrazení modelu, kdy byly
otevřeny dvě třídy naráz, rodiče děti přihlásili, ale nakonec nebyla naplněna kapacita
ani jedné třídy. Tím došlo k blokaci čerpání dovolené učitelek a s tím spojené nucené
čerpání uprostřed roku a tedy další organizační potíže. Rada městyse souhlasí v období července, srpna a jarních prázdnin
s otevřením pouze jedné třídy mateřské
školy a po naplnění její kapacity možnost
otevření druhé třídy.
 žádost o vydání stanoviska k přerušení provozu školní družiny dle § 8 vyhl. 74/2005
v době školních prázdnin. K projednání navrhuje ZŠ otevření školní družiny v době
školních prázdnin od 10 nahlášených dětí.
Rada městyse vyžaduje bližší informace od
ředitele školy a odkládá rozhodnutí na další
zasedání Rady městyse.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 2. 10. 2019
Rada městyse projednala a schválila:
 výsledek výběrového řízení na prodej
„osobního automobilu ŠKODA Fabia II
Combi 5J, 1.4 16V Ambiente“. Jako nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou 51.800 Kč. Rada městyse
pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne
16. 10. 2019

Svatomartinská slavnost v Borovanech
Neděle 10. 11. 2019 v 16.00, borovanské nádvoří
Tak jako v předešlých letech i v letošním roce přijede svatý Martin do Borovan. Zda na bílém koni, to se nechte překvapit.
Letos pro vás máme připraveno několik novinek. Nejprve proběhne nábor vojáků z řad civilistů. Po římském výcviku se ti nejlepší připojí k svatomartinské vojenské družině. Na ostatní čeká též nelehký úkol, a to najít tábor svatého Martina. Na cestu si jako za starých časů
vezmeme louče a lampióny.
Další dění bude pokračovat opět u zámecké kašny, kde se dozvíte, zda se Martin rozdělí se
žebrákem o svůj plášť.
Doufáme, že i vy budete štědří, tak jako svatý Martin a rozdělíte se s naším žebrákem. Letos bychom chtěli pomoci místním neziskovým organizacím – ARCHA, BORŮVKA,
NAZARET. Můžete s námi pomoci jak finančně, tak i konkrétním darem pro určitou
organizaci.
Pro všechny bude k dispozici občerstvení s lahodnými nápoji a jídlem.
Bližší informace o darech a případné pomoci jsou na telefonu 737 648 000 (Lukáš Malík).

Rada městyse projednala:
 celkem tři podané nabídky na pronájem
objektu pohostinství na adrese Ledenice,
Náměstí čp. 68 za účelem provozování pohostinské činnosti od:
1. pana Jiřího Čepely,
2. paní Mileny Simotové,
3. Jana Volfa a Jana Borovky.
Rada městyse na základě podaných nabídek
vybrala podnikatelský záměr pana Jana Volfa a Jana Borovky.
 doplněnou žádost o vydání stanoviska
k přerušení provozu školní družiny dle § 8
vyhl. 74/2005 v době školních prázdnin, odloženou ze zasedání RM dne 25. 9. 2019.
K projednání navrhuje ZŠ otevření školní
družiny v prvních dvou týdnech hlavních
prázdnin od deseti nahlášených dětí. A souhlasí s přerušením provozu školní družiny
v době školních prázdnin.
Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330048806/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemcích 4638/1 v k.ú. Ledenice pro
stavbu „Ledenice, K 129, Doleželová –
úprava NN“ za cenu 1.300 bez DPH.
Rada městyse projednala a souhlasí:
 s žádostí o vyjádření ke stavbě energetického zařízení „Zborov, K 115067/67 – kabel
NN“ – připojení nového odběrného místa
na distribuční síť dle přiložené situace.
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ZE ŠKOLY

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
Jak se stalo dobrým zvykem, na podzim si žáci, kteří skládali mezinárodní jazykové zkoušky
z anglického jazyka, převzali certifikáty. Ti starší na českobudějovické radnici a ti mladší v Britském centru JU. Blahopřání patří M. Melmerové, T. Pokornému, E. Uhlířové, A.Viktorové
a K. Voharčíkové (zkoušky FLYERS), V. Bláhové, J. Cvachovi a Š. Mlezivovi (zkoušky KET).
V letošním roce se opět několik žáků na zkoušky připravuje a nově jsou mezi nimi i žáci pátého ročníku (loni obsadili 4. místo v soutěži vyhlášené Cambridge University Press), kteří se pokusí zdolat zkoušku základní a v příštích letech na ni naváží vyššími úrovněmi. Popřejme jim
tedy hodně sil a elánu.
Mgr. Jana Dastichová

EXKURZE
NA HORU ŘÍP
Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu
našich předků do země a každý pravověrný
Čech by měl alespoň jednou za život na tuto
horu vystoupit.
Dne 30. září se žáci osmého a devátého ročníku spolu s pedagogickým doprovodem na
horu Říp vydali. Autobus nás zavezl do obce
Rovné, odkud jsme se vydali pěšky. Pozvolna
se stoupalo krásnou lipovou alejí až k úpatí
kopce, kde začínal les. Od té chvíle jsme museli překonat asi kilometrové prudší stoupání, chvilku po kamenité, poté
po betonové cestě. Cestou si žáci odpočinuli na Mělnické vyhlídce.
Po zdolání samotného vrcholu čedičové kupy, žáci navštívili nejznámější románskou památku v Čechách – rotundu sv. Jiří.
Cestou zpět nám zůstalo trochu času, tak jsme se na skok zastavili na
Vrázově vyhlídce. Vrázova vyhlídka se nachází jen kousek od centra
Mělníka a je z ní pěkný pohled na soutok řek Labe a Vltavy.
Mgr. Trázníková, Mgr. Šestáková

Ekologický projekt
Den Země
V letošním školním roce bychom chtěli navázat na úspěšný ekologický projekt Duhový týden. Žáci se pomoci projektu učí spolupracovat v týmech, aktivně podporovat ochranu životního prostředí
a přemýšlet o problematice ekologie.
Tento projekt se bude prolínat celým školním rokem. Vyhodnocení soutěže proběhne koncem dubna 2020. Do té doby budou vyhlašovány jednotlivé výzvy, za které bude moci každý účastník
získat cenné body k dosažení celkového vítězství.
1. úkol – Sběr kaštanů a žaludů
Prvním úkolem byl vyhlášen sběr kaštanů a žaludů. Na začátku
této akce jsme vůbec netušili, kolik plodů dokáží žáci přinést. Především začátek září mnoho plodů nepřinesl. Náš sběr doslova odstartoval až silný vítr v polovině měsíce. Od této chvíle se děti
předháněly, kdo toho přinese více. Nosily nejen děti, ale zapojeni
byli tentokrát i rodiče, protože odnést tolik kaštanů bylo nad dětské
síly. Kaštanů se letos urodilo opravdu hojně, proto jsme akci prodloužili do konce října. Celkově jsme vybrali přibližně 1200 kg kaštanů a 25 kg žaludů. Vybrané plody jsme průběžně přerozdělovali
mezi myslivce z Ledenic a Srubce a část dostala i farma Janovka,
která se zabývá chovem daňků.
Všem moc děkujeme za spolupráci.
Mgr. Alena Hesová
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Dva listopady a Anežka
Od roku 2000 máme 17. listopadu státní
svátek a připomínáme si Den boje za svobodu
a demokracii. Většina lidí si toto datum spojuje především s událostmi roku 1989, ale o
svobodu a demokracii se v českých zemích
bojovalo také v roce 1939. To je už ale hodně
dávno, proto připomínky těchto událostí poněkud ustupují a stojí ve stínu těch před třiceti
lety. Nejinak je tomu i letos, kdy se opět většina sdělovacích prostředků soustřeďuje výhradně na události roku 1989 a tzv. sametovou
revoluci (zvanou občas také něžnou; ledenická kronika zmiňuje i dobové označení veselá
revoluce – pro velký počet vtipných hesel, které ji doprovázely).
Připomeňme si však to, co se přihodilo
v roce 1939. Probíhala druhá světová válka.
Československo od března neexistovalo, protože Slovensko utvořilo vlastní stát a zbývající území se stalo protektorátem nacistického
Německa (české pohraniční oblasti byly přímo k Německé říši připojeny už na podzim
1938). V říjnu roku 1939 proběhla v Praze
připomínka výročí vzniku republiky, kterou
policie a jednotky SS potlačily. Následovaly
demonstrace, při kterých byl zabit student
Václav Sedláček a postřelen Jan Opletal, který na následky zranění podlehl 11. listopadu.
Jeho pohřeb 15. listopadu na Albertově se
proměnil v lidovou manifestaci, protest proti německé okupaci a omezování svobod.
O den později Hitler nekompromisně rozhodl o uzavření českých vysokých škol a zatýkání jejich studentů. Příkaz začal být plněn
ihned v noci z 16. na 17. listopadu, kdy došlo
k uvěznění zhruba 1 200 studentů a jejich postupnému transportu do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg.

Mezi studenty, kteří byli tehdy zatčeni a
strávili tři roky v koncentráku, byl také ledenický rodák Antonín Rubín, student Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy (stejně jako Jan
Opletal). Na přelomu let 1942 a 1943 se jako
většina ostatních dostal na svobodu, ale hrůzné
zážitky jej doprovázely celý život. Dostudovat
mohl až po roce 1945 a v průběhu dalších let se
z něho stala uznávaná postava československé
medicíny se zaměřením na radiologii a dorostové lékařství.
V souvislosti s událostmi v Čechách byl už
v roce 1941 den 17. listopad celosvětově prohlášen na zasedání Mezinárodní studentské
rady v Londýně Mezinárodním dnem studenstva. Tento význam byl však u nás poněkud
upozaďován, ale po novele zákona o státních
svátcích z letošního jara bude v českých kalendářích uváděn 17. listopad jako „Den boje za
svobodu a demokracii a Mezinárodní den
studenstva.“
Právě nešťastné události roku 1939 se staly
jednou ze záminek k pietní akci naplánované
na 17. listopad 1989, na které si studenti chtěli
připomenout Jana Opletala a uzavření vysokých škol nacisty. Následný pochod Prahou,
brutálně potlačený bezpečnostními složkami,
odstartoval revoluci vedoucí k pádu komunistického režimu, návratu demokracie a svobodnému Československu.
Revoluční změny mnozí zvěstovali už
o pár dnů dříve v souvislosti se svatořečením
Anežky České. To je další významná událost,
která by se měla vždy v souvislosti s rokem
1989 připomínat. Za svatou tuto řeholnici
z přemyslovského rodu prohlásil papež Jan
Pavel II. 12. listopadu 1989. Kanonizace se
přímo ve Vatikánu zúčastnily tisíce českých

Z osad
POZNEJ LES
Na neděli 20. října jsme měli naplánovanou naučnou vycházku do lesů okolo Ohrazení.
I díky počasí, které bylo nádherné, se nám procházka krásně vydařila. Děti se dozvěděly, jak
se stát myslivcem, jaká žije v lese zvěř i kam chodí pít. Kdo je predátor. Jaké stromy rostou
v našich lesích. A také to, že během tuhé zimy se musí lesní zvěři přilepšit obilím a senem.
Jitka Svobodová

věřících (včetně hojné delegace z jižních
Čech), navíc proces přenášela tehdejší Československá televize v přímém přenosu. Mnozí
byli přesvědčeni, že právě tato událost jasně
předznamenává blížící se konec komunistické
vlády. Po pár dnech se proroctví o tom, že
v Čechách bude svoboda, pokoj a mír, až bude
svatořečena Anežka Česká, vyplnilo.
S touto světicí se v jihočeském církevním
prostředí příliš nesetkáme. Důvodem je jednoduše fakt, že je světicí příliš mladou. O to víc
nás v Ledenicích může těšit, že v našem kostele ji máme zpodobněnou už od roku 1941, kdy
byla ještě pouze blahoslavenou. Děkan Kroiher tehdy nechal vyhotovit tři nová okna od významného umělce Jaroslava Václava Holečka
a jedno z nich nese i Anežčin motiv. Společně
s vitráží v kostele v Českých Velenicích z roku
1935 (za jejímž vznikem stáli rovněž Kroiher a
Holeček) se zřejmě jedná o nejstarší zobrazení
Anežky v českobudějovické diecézi. Obě zmíněná umělecká díla jsou krátce představena i
na výstavě o osobnosti sv. Anežky a obrazu
její úcty v jižních Čechách, která právě začala
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích
a bude přístupná téměř celý rok.
PhDr. Jiří Cukr
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ZBOROVSKÉ DÝŇOVÁNÍ
V neděli 13. 10. 2019 se už skoro tradičně ve Zborově konalo Dýňování. Podávaly se pochutiny: klasický bramborák, tzv. dýňák (bramborák z dýní), který chtěli všichni ochutnat a byl opravdu výborný. Dále,
kdo měl chuť na něco na zahřátí, tak byla pikantní dýňová polévka a pro
ty, co rádi něco sladkého, tak byly připraveny dýňový koláč, kremrole
a bábovka. Myslím, že každý si přišel na své.
Sešlo se nás opět hodně a tak jsme si i zazpívali se skupinou Vohy
band, která nám hrála po celou dobu akce.
Děti si hned na začátku vydlabaly dýni dle své fantazie a dovnitř samozřejmě daly svíčku. Při večerní procházce po celém Zborove svítily
veselé dýně.
Poděkování městysu Ledenice za finanční podporu a panu Vítovi
(Agrom Zborov) za darované brambory na přípravu občerstvení.
Všem moc děkujeme za návštěvu a těšíme se na příští rok.
Za Svaz žen Lucka Juhasová

¢ POZVÁNKA

Adventní kurz drátování v Ohrazeníčku

V sobotu 7. 12. 2019 pořádáme v Ohrazeníčku kurz drátování. Pod
vedením paní Kozákové (www.dilko.cz) budeme vyrábět drátovaného anděla. Začátek kurzu s kapacitou 12 účastníků je ve 13 hodin
v hasičárně v Ohrazeníčku. Cena kurzu je 200 Kč. Hlásit se můžete
na jalosevska.h@centrum.cz. foto www.dilko.cz

¢ Podzimní kurz patchworku – šití kabelek
V hasičárně v Ohrazeníčku se 13. 10. po roce opět sešly ženy se šicími stroji. S naší lektorkou Vendou Kamenou jsme šily tašky s patchworkovou aplikací. Výsledek stojí za to, uznejte!

¢ Výtvarný kroužek pro děti v Ohrazeníčku
V tomto školním roce se s dětmi scházíme každý čtvrtek na výtvarném kroužku. Zkoušíme různé výtvarné techniky, stříháme, lepíme
a letos i žehlíme. Pravidelně na na kroužku schází 8–15 dětí z Ohrazeníčku a Ohrazení.

Drátování

Šití

Výtvarný kroužek – Podzimní závěs

Výtvarný kroužek – Enkaustika
(malování žehličkou a voskem)
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve čtvrtek 17. října se v obřadní síni ledenické radnice konalo vítání malých občánků. Slavnostního obřadu se zúčastnilo deset miminek spolu s rodiči a dalšími jim blízkými hosty.
Nové občánky přivítala zastupitelka městyse paní Jaroslava Žaludová. Hudební vystoupení
si připravili žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Jany Peškové.

t s panem Miloslavem Tomandlem
z Ledenic, zemřel 24. 10. 2019
ve věku 85 let

ŽIVOTNÍ
JUBILEUM
Pan Karel Horák ze Zborova oslavil 6. října významné životní jubileum 90 let.
Vše nejlepší, spokojenost a především pevné zdraví přišel jubilantovi popřát i starosta
Jiří Beneda.
Ke gratulaci se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje a do dalších let přeje panu
Horákovi hodně životního optimismu, pohody
a zdraví.

Na fotografii zleva: Aneta Blažková, Ledenice; Jakub Čudek, Ledenice; Jakub Nový, Ledenice;
Lucie Sluková, Ledenice; Ema Machová, Ledenice; Tobias Fink, Ledenice

Na fotografii zleva: Nela Pokorná, Ledenice; Anežka Schamsová, Ledenice; Anna Fučíková,
Ledenice; Tomáš Fríd, Ledenice

ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V listopadu oslaví své životní jubileum naše členka paní Zdeňka Kamišová z Jílovic.
K jejím narozeninám jí členové přejí:

Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se 3. 10. přišli v hojném počtu rozloučit s panem Josefem Jindrou. Děkujeme za projevenou soustrast a květinové
dary.
Zvláštní poděkování Sboru dobrovolných hasičů v Ledenicích za čestnou stráž
u rakve.
Zarmoucená rodina

Milá Zdeni,
není přece naší vinou, že nám roky tak rychle plynou.
Měj vždy úsměv na tváři, nemysli při tom na stáří.
Hodně lásky od manžela, dětí a vnoučátek, které nadevše miluješ.
¡ Členové se rozloučili s naším členem, panem Václavem Himlem. Po obřadu byla za členy
položena kytička k uctění jeho památky.
¡ 20.–26. listopadu se zúčastní členové naší ZO rekondičního pobytu v Sezimově Ústí
v hotelu MAS.
¡ Koupání v Gmündu plánujeme na prosinec.
¡ Jako každoročně připravujeme adventní výstavu, která se bude konat 5. a 6. prosince
v Ledenicích „U Králů“.
¡ Zájemci o pobyt v Podhájské v termínu 6. 6. – 13. 6. 2020 se mohou přihlásit u paní Himlové.
Jarmila Himlová, předsedkyně ZO SPCCH Borovany – Ledenice
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ŘÍJEN MĚSÍC VÝLOVŮ
Ano, říjen tradičně patří výlovům rybníků. Některé rybáři vyloví
bez povšimnutí veřejnosti, ale na jiných je veřejnost vítána. Přesně tak
je to u zalinského rybníka Pazdernický a ledenického Parčáku.
Na hrázích od rána vyhrává kapela, voní rybí specialitky a početný
dav diváků čeká na to, až dostatečně odteče voda z loviště a bude možné zatáhnout síť. Chvíle napětí a pak už hospodář ví, jaký bude letošní
úlovek. K roztřídění v přepravkách putují především kapři a amuři.
K vidění je i tolstolobik, lín, štika a také bílá ryba (cejn, bělice, apod.).
Některé ryby jdou ihned na prodej, jinými jsou osazeny místní rybníky
a další zase budou připravené pro vánoční prodej ryb.
(Fotografie z výlovu rybníku Parčák, autoři Richard Hůrka a jk)
jk

Rybářský kroužek
MO ČRS Ledenice
Jeden z posledních pěkných dnů malí rybáři využili ke sběru odpadu
okolo rybníku Lazna. Pokaždé se s velkým nadšením a chutí pustí do
práce. Za odpoledne se jim podařilo od odpadků vyčistit celé okolí rybníka Lazna a všichni z toho měli velkou radost. Odměnou za vykonanou práci dětem bylo opékání špekáčků u rybářské boudy.
Za rybářský kroužek MO Ledenice Libor Liška

UKAŽ, ŽE JSI KING
staň se třetím králem!
Hledáme koledníky na Tříkrálovou
sbírku, která proběhne v sobotu
11. ledna 2020.
Uvítáme i dospěláky coby vedoucí skupinek.
Další informace podá Adéla Pixová
na tel. čísle 728 889 616.
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Softbalový klub Žraloci Ledenice má letos historický úspěch!
Máme za sebou sezónu 2019, která znamená ve žraločí historii další významný mezník.
Zde jsou nejlepší výsledky mládeže: žáci
mají bronzové medaile z Mistrovství ČR, kadeti byli na MČR stříbrní a junioři získali také
bronzové medaile.
Jsou to skvělé výsledky a také příslib dobrých hráčů do budoucna.
Nejúspěšnější byli letos dospělí.
Po sedmi letech v extralize mužů jsme se
konečně dočkali a muži Žraloci Ledenice si ve
finálové sérii vybojovali poprvé zlaté medaile
a titul mistra ČR 2019. Poslední finálový zápas
zahájil slavnostním nadhozem doc. Tomáš Machula – rektor Jihočeské univerzity. Celou sezónu ledenický tým mužů v extralize dominoval, a
ačkoli finálová série nebyla jednoduchá, bylo vítězství potvrzením této dominance.
Ženy skončily v základní části extraligy na
2. místě, ale ve finálové sérii nakonec potvrdily již po třetí za sebou svou nadvládu v české
extralize a staly se mistryněmi ČR 2019.
Slavnostní nadhoz ve finálové sérii žen provedli místostarosta a starosta městysu Ledenice Ing. Michal Vazač a Jiří Beneda.
Poprvé v softbalové historii, kdy se hraje
extraliga dospělých (od 1994) se povedlo jednomu klubu v jednom roce získat obě nejvyšší
trofeje extraligy i v mužích i ženách.
Slavíme tedy nejen hattrick žen, ale double
zlatých! Víc již v českém dospělém softbalu
nelze dokázat – pouze to zopakovat!
Navíc klub slaví v letošním roce 20 let od
založení a tak jsme si lepší dárek rozhodně nemohli dát.
Děkuji touto cestou všem, kdo se na celoroční činnosti našeho klubu podílí – trenérům,
hráčům, rodičům, sponzorům a především
městysu Ledenice za velkou podporu. Bez vás
by to nešlo.
RNDr. Hana Korčáková, CSc., prezidentka
softbalového klubu Žraloci Ledenice

Muži – mistři ČR

Junioři – 3. místo na Mistrovství ČR

Ženy – mistryně ČR, potřetí v řadě!

Žáci – 3. místo na Mistrovství ČR

listopad 2019
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Poslední tečka za úspěšným rokem se odehrála na radnici
Asi nikomu nemohlo uniknout, jaké výročí
v letošním roce oslavil Klub lodních modelářů
Ledenice.
Bylo to padesát let od založení! Oslavy
probíhaly od jara do podzimu. Kromě tradičních soutěží na rybníce Lazna, měli ledeničtí
modeláři tu čest uspořádat i Mistrovství lodních modelářů České republiky. Čtyři členové
klubu se probojovali až na Mistrovství světa,
které se odehrávalo v Maďarsku. Ani odtud
nepřijeli s prázdnou. Dominik Juhasz se vrátil
s titulem mistra světa a Karel Fyrbach s Tomášem Hlachem získali ve svých kategoriích třetí
místa. Další součástí oslav byla pouťová výstava U Králů a posledním bodem ve výčtu oslav byla soutěž Ledenická 50 s atraktivními
modely lodí, nočními jízdami a závěrečným
ohňostrojem. Není proto divu, že na setkání
pozval vedoucí oddílu a úspěšné reprezentanty starosta městyse Jiří Beneda. To se odehrálo
ve čtvrtek 24. října na ledenické radnici a definitivně tak ukončilo oslavy a úspěchy klubu
v letošním roce. V úvodu vedoucí klubu pan
Jiří Hinterhölz zhodnotil nejenom uplynulou
sezónu a výjimečný rok 2019, ale zároveň poděkoval za podporu sponzorům a především
ledenické radnici. S chválou však nešetřil ani
starosta Jiří Beneda. Ten vyzdvihl nejen úspěchy, ale ve své řeči neopomněl poděkovat i Jiřímu Hinterhölzovi, který v čele klubu stojí od
samého počátku. Modeláři si pro pana starostu
připravili i překvapení. Z mistrovství světa mu
přivezli reprezentační tričko, které mu na
schůzce slavnostně předali.
jk

JOUDOVÉ POŘÁDALI
TURNAJ V NOHEJBALE
V sobotu 28. září pořádal spolek Joudové
podzimní nohejbalový turnaj dvojic. Kvůli lichému počtu přihlášených hrála i jedna trojice. Po sérii výher se z prvenství radovala
dvojice David Fyrbach – Petr Králík. Na druhém místě skončilo rodinné duo František
Benhák ml. + st. Třetí skončili Miroslav Strouha a Pavel Krofika.
(mhe)

10

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

listopad 2019

Kousek Afriky v Ledenicích
Mnozí z vás již určitě navštívili ZOO Dvorec, jejíž prapočátek se rodil i u nás v Ledenicích. Mnozí z vás jistě znají manžele Ambrožovy,
kteří byli dlouhá léta ledenickými občany. A proto mě vůbec nepřekvapilo, že se nás na jejich přednášce ve středu 23. října sešlo v ledenickém
divadelním sále tak mnoho. Téměř 60 diváků si přišlo poslechnout zážitky z Afriky, kterou již několikrát navštívili. Vždyť také zástupci africké fauny jsou ve dvorské ZOO zastoupeni nejvíce. Měli jsme
možnost dvě hodiny sledovat snímky a videa z cest po národních parcích východní Afriky. Na fotografiích z Národního parku Tsavo East
v Keni jsme mohli obdivovat obrovská stáda slonů a velké množství
lvů. Viděli jsme horské gorily v jejich přirozeném prostředí v Národním parku Bwindi v Ugandě. Ve stotisícových koloniích žijí plameňáci
v Keni v NP Amboseli. Na území Masajů se rozkládají rozlehlé mokřiny z vody přitékající z horského masivu Kilimandžára.
Všechny obrázky i videa společně komentovali Viktor a Jana Ambrožovi. Podělili se tak s námi o ty nejsilnější zážitky i zkušenosti,
které během čtyř výprav do Afriky získali.
Přiblížili nám životy jak afrických zvířat, tak
i místních obyvatel, se kterými se na svých
cestách setkali.
Byly to dvě hodiny příjemně stráveného
času se spoustou nádherných fotografií, poutavého a vtipného vyprávění.
jk

S rangery (průvodci) v NP Bwindi a místním policistou se na konci cesty v roce 2017 vyfotila celá výprava Jana Ambrožová, Viktor Ambrož,
Jiří Volf a Filip Ambrož

DRAKIÁDA
Když jsme se na loňské drakiádě radovali
z malého větříku, ještě jsme netušili, co nám
počasí nadělí letos. Polojasno a čerstvý vítr, to
bylo počasí 20. října. Ještě mohlo být o něco
tepleji, ale to už bychom asi chtěli moc. A tak
se stalo to, čeho jsme se trochu obávali. Draci
létali a létali všem. Tedy skoro všem. Nelétali
těm, kteří se na drakiádu poctivě připravili a
vyrobili si draky doma. Ti papíroví se bohužel v letových vlastnostech nemohli kupovaným igelitovým rovnat. Tak jsme alespoň
účastníky s draky vlastní výroby odměnili
zvlášť sladkostí a diplomem. Pro určení pořadí na prvních třech místech se museli soutěžící se stejným počtem bodů znovu poměřit
v dovednostech pouštění draků. Nakonec
z drakiády nikdo neodešel s prázdnou. Odměněn byl každý a na závěr na všechny čekalo
oblíbené opékání špekáčků.
A jako vždy patří závěrem poděkování hasičům za pomoc při pořádání drakiády.
jk

Sportovní přípravka
V říjnu rozběhly svou činnost i různé kroužky a oddíly. Mezi nimi byla, letos poprvé, i
sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let, pod
vedením Michala Heřmana.
Fotografie je z první hodiny 1. října

Sloni v Národním parku Tsavo East, Keňa

Lev pustinný
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NOVOHRADSKÉ HORY PO JEDENÁCTÉ
V sobotu 12. října jsme uspořádali již jedenáctý výlet do Novohradských hor. Tentokrát jsme
s průvodcem Milanem Koželuhem vyrazili až na samý západní okraj Novohradska. Díky krásnému, téměř letnímu počasí, nás na výlet vyrazila padesátičlenná skupina. Při patnáctikilometrové
nenáročné trase nádhernou krajinou jsme navštívili několik zaniklých vesnic, např. Budákov, Mladoňov, Drochkov, Benčice, Všemeřice a poslední zastávkou byla zřícenina hradu Louzek.
jk
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
LEDENICE
Pondělí 18. listopadu
–– DOVOLENÁ ––
Pro děti a mládež:
Ivona Březinová Ďasík a Ďáblík
Roald Dahl
Obr Dobr
Daniela Krolupperová
Polštářoví podvodníci
Arnošt Goldflam
Hledání ztraceného tatínka
Radek Malý
Malenka
Bára Dočkalová
Tajemství oblázkové hory
Zdeňka Šiborová Včelka Meduška
Karen Harvey
Malování na obličej
Světová četba pro školáky
je edice bohatě ilustrovaných, citlivě převyprávěných a zkrácených děl světové literatury:
Johanna Spyriová Heidi, děvčátko z hor
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Carroll Lewis
Alenka v říši divů
Jack London
Bílý tesák
William Shakespeare
Romeo a Julie
Jules Verne
Cesta kolem světa za 80 dní
Charlotte Bronteová
Jana Eyrová

Pro dospělé čtenáře:

VÁNOČNÍ POMOC NAZARETU
Jako každý rok budeme i letos nabízet naše výrobky na adventních trzích v Českých Budějovicích. Výtěžek z nich je pro naše fungování existenčně důležitý.
A proto sháníme DOBROVOLNÍKY NA PRODEJ NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH
Kdy: 2. – 22. 12. 2019 (pomůže nám i jeden či dva dny – každá ruka dobrá!)
Kde: České Budějovice (Mercury centrum)
Co a jak: Prodejní doba je většinou rozdělena na 2 směny (8.00–14.00, 14.00–20.00). Prodávat
budete ve dvojici s někým ze zaměstnanců či proškoleným dobrovolníkem.
Pojďte do toho – s Vámi to jde lépe!
Kontakt: Nazaret – středisko Husitské diakonie, Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany, Lucie
Kavalíková, socialni.nazaret@gmail.com, tel. 775 525 780. Rádi podáme nezávazné informace.

NAZARET NA SV. MARTINA
I Nazaret se letos zapojí do svatomartinské tradice.
V sobotu 9. 11. 2019 budou od 10–19 hod. probíhat Svatomartinské slavnosti na statku „Safari Resort“ v Hluboké u Borovan. My se se svým stánkem plným keramiky zúčastníme také. Přijďte nás podpořit a užít si podzimní den.
A hned druhý den v neděli 10. 11. se můžeme potkat v Borovanech také na Martinské slavnosti. Tentokrát od nás ochutnáte martinské rohlíčky, které pro vás upečou klienti STD a nebude
chybět punč na zahřátí nebo naše krásné keramické výrobky.

Petra Dvořáková Chirurg
Bianca Bellová Mona
Alena Jakoubková
Hledám manžela…děti vítány
Naďa Horáková Tajnosti sborovny
Jaroslava Černá
Valdštejn – Zkamenělé srdce
v moci ďábla
Stanislav Češka Smrt ve Stuttgartu
Luděk Kubát
Krvavé peníze
Symfonie smrti
Helena HardenováPříliš mnoho vítězů
Pavel Jansa
Dívka, která lhala
Věra Fojtová
Neviditelná zranění
Jo Nesbö
Nůž
Sally Hepworthová Rodina odvedle
Julia Quinnová Falešná manželka
Daniele Steelová Přes nepřízeň osudu
Amanda Quick
Dáma na útěku
Mirja Hein
Vyprahlá země
Tamara McKinley Příslib naděje
Nora Roberts
Údolí ticha
Edison Marshall Pohanský král
Dilly Court
Služebná z hostince
Fiona McIntosh Slavičí píseň
Margaret Way
Prokletý ráj
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Rok se sešel s rokem a tak bychom chtěli opět pozvat všechny
milovníky rocku na 13. ročník festivalu

LED&ice 2019,
který se koná v sobotu 16. 11. od 18.30 hodin v sále U Králů.
Vedle tradičních budějovických FELLOWS a okolo pražských AGAPEPE, uslyšíte již tradičně nové skupiny, okolo budějovický TAROK a skutečná historie českého rocku kapelu
ORIENT, kteří slaví padesát let své existence.
Festival se koná pod patronací starosty obce pana Jiřího Benedy.
Co nejsrdečněji Vás zveme, přijďte si užít rockovou atmosféru.
Za pořadatele Věra a Karel Paškovi

POZVÁNKA NA BADMINTONOVÝ
TURNAJ PRO DOSPĚLÉ
Kde: sokolovna Ledenice
Kdy: sobota 30. listopadu
Prezence od 8.30 h, zahájení turnaje v 9 h
Startovné v podobě drobného občerstvení vítáno.

Připravujeme na prosinec
¡ 1. 12.
¡ 1. 12.
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Rozsvícení vánočního stromu ve Zborově, začátek v 17 h
Adventní setkání, rozsvícení stromečku,
koledy a punč – Ohrazení od 16 h
4. 12. Tradiční Zborovský Mikuláš
4. a 5. 12.
Adventní výstava
5. 12. Tradiční ledenický Mikuláš
7. 12. Vánoční besídka pro seniory, Zborov
13. 12. Adventní koncert ZŠ, ZUŠ a MŠ
14. 12. Vánoční nadílka od 15 h, Ohrazení - hospůdka
14. 12. Kalibr rock, Ferrari bar
15. 12. Pohádka Vánoce za časů našich babiček + nadílka
20. 12. Betlémské světlo – kostel
22. a 23. 12. Vánoční prodej ryb
24. 12. Koledy pod Vánočním stromem
28. 12. Vemte s sebou souseda, Zborov
28. 12. Silvestrovský badmintonový turnaj rodič + dítě

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA
TRHOVÉ SVINY
Vás zve na koncert souboru mladých umělců

SLAVIC TRIO
Součástí koncertu bude vystoupení žáků
ze ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech

27. listopadu 2019 od 18 h
Kulturní dům Trhové Sviny
Vstupné 150 Kč (senioři 100 Kč, děti zdarma)
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace Český hudební fond,
město Trhové Sviny, městys Ledenice, městys Besednice,
město Nové Hrady, obec Benešov nad Černou a Doppler CZ s. r. o.

Půlhodinka
s kronikářem
Téma: Pranýře a pranýřování
Kdy: čtvrtek 5. 12. 2019 od 18 h
Kde: společenský sál DPS

UZÁVĚRKA
příštího vydání
zpravodaje

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství

je 25. listopadu

Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací

Své příspěvky
můžete zasílat
na e-mail:
kultura@ledenice.cz

373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

listopad 2019
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PRONAJMU BYT
2 + kk (60 m ) v Ledenicích,
2

ulice Na Oborách,
klidné místo, dlouhodobě
Tel. 601 151 703

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

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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