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

Prosinec 2019

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáře …
Středa 4. 12. od 17 h
TRADIČNÍ MILULÁŠSKÁ
NADÍLKA
Zborovská Bumbálka
Čtvrtek 5. 12. a pátek 6. 12.
ADVENTNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA
Sál U Králů
Čtvrtek 5. 12. v 17 h
TRADIČNÍ LEDENICKÝ
MIKULÁŠ
náměstí Ledenice
Čtvrtek 5. 12. v 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Dům s pečovatelskou službou
Ledenice
Sobota 7. 12.
ADVENTNÍ KURZ
DRÁTOVÁNÍ
V OHRAZENÍČKU
Sobota 7. 12. v 15 h
VÁNOČNÍ BESÍDKA
PRO SENIORY
Zborovská Bumbálka
Pátek 13. 12. v 17 h
ADVENTNÍ KONCERT
ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ
LEDENICE
Divadelní sál Ledenice
Sobota 14. 12. v 15 h
VÁNOČNÍ NADÍLKA
PRO DĚTI V OHRAZENÍ
Hospůdka v Ohrazení
Sobota 14. 12. od 21 h
KALIBR ROCK
Ferrari bar Ledenice
Neděle 15. 12. od 15 h
VÁNOCE ZA ČASŮ
NAŠICH BABIČEK
aneb Jak se v Čechách strašívalo
Divadelní představení v podání
divadla Dell Arte
Divadelní sál Ledenice
Pátek 20. 12. od 18 h
ROZDÁVÁNÍ
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Kostel sv. Vavřince v Ledenicích
Úterý 24. 12. ve 21.40 h
KOLEDY POD VÁNOČNÍM
STROMEM
Ledenice náměstí

Sbor dobrovolných
hasičů Ledenice
srdečně zve své členy a přispívající na

výroční valnou hromadu,
která se koná v sobotu

7. prosince 2019 od 19 h
v sále U Králů

Zapište si do diáře...

(pokračování)

Sobota 28. 12. v 17 h
VEMTE S SEBOU SOUSEDA
Ve Zborově pod lípou
Sobota 28. 12.
OTEVŘENÝ
SILVESTROVSKÝ
BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO RODIČE A DĚTI
Sokolovna Ledenice
Úterý 31. 12.
SILVESTR 2019
Zborovská Bumbálka
Více informací uvnitř

Starosta městyse svolává

IX. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse
Ledenice,
které se koná v pondělí

16. prosince od 18 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse
Ledenice

MÍSTNÍ KNIHOVNA
LEDENICE
informace pro čtenáře
¡ Ve čtvrtek 5. 12. 2019 bude knihovna
z důvodu konání Tradičního
ledenického Mikuláše otevřena
pouze do 15.30 h
¡ Vánoční tvoření s dětskými čtenáři
čtvrtek 12. 12. 2019 od 16 h
¡ Uzavření knihovny během vánočních
svátků: 23. 12. – 2. 1. 2020
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne
30. 10. 2019
Rada městyse projednala a odložila:
 schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030054329/001
s E.ON Distribuce a. s., na pozemcích
par. 2473/59, 2521/1, 2466/27, 1150/65,
1150/20, 2466/3 v k. ú. Zborov pro stavbu
„Zborov, K 1150/67 – kabel NN“ za cenu
10.000 Kč bez DPH z důvodu úpravy trasy
vedení NN.
Rada městyse projednala a schválila:
 žádost o obnovu zásahových hasičských
stříkaček v rámci lepší akceschopnosti hasičských zásahových jednotek v působnosti
městyse Ledenice a navrhuje pořízení dle
níže uvedeného pořadníku v rozmezí 5 let:
rok 2020 – JPO Ohrazeníčko
rok 2021 – JPO III Ledenice
rok 2022 – JPO V Zborov
rok 2023 – JPO V Ohrazení
rok 2024 – JPO V Zaliny
 žádost o jednorázový pronájem části pozemku par. č. KN 4651/1 (prostor parkoviště
u Voji) v k. ú. Ledenice za účelem umístění
pouťových atrakcí na ledenické pouti v roce
2020.
 výsledek výběrového řízení na dodavatele
na zakázku malého rozsahu „Ledenice,
Zborov – obnova střešní krytiny na č. p. 37“
ze dne 23. 10. 2019 a doporučuje starostovi
městyse s vybranou firmou KLEMPÝŘ –
POKRÝVAČ Pavel Janota, České Budějovice, uzavřít smlouvu o dílo.

Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330040931/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemcích par. č. 613/3, 1442/7, 1442/1,
613/14 v k. ú. Zaliny pro stavbu „Zaliny 34
– kabel NN“ za cenu 5.000 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330040750/004 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemku par. č. 343/20 v k. ú. Ledenice
(ve vlastnictví městyse Ledenice ½ k celku)
pro stavbu „Ledenice Na Oborách – VN, TS
a NN“ za cenu 1.200 Kč bez DPH (pro městys Ledenice 600 Kč bez DPH).
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330040750/003 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemcích par. č. 327/1, 327/4, 327/6,
327/12, 333/15, 334/10, 340/1, 340/3,
340/18, 342/3, 343/4, 343/13, 343/14,
343/16, 343/19, 343/24, 343/25, 343/26,
343/27, 343/37, 343/38, 343/40, 344/5,
344/19, 356/5, 374/1, 3595, 3921/3, 4627/3,
4627/21, 4628/3, 4646/1, 4646/3, 4656/1,
4656/2, 4656/9 k. ú. Ledenice pro stavbu
„Ledenice Na Oborách – VN, ST a NN“ za
cenu 283.100 Kč bez DPH.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 13. 11. 2019
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 žádost o navýšení příspěvku pro ZŠ, ZUŠ a
MŠ Ledenice o 210.000 Kč na:
– na celkovou výměnu zatemňovacích
prostředků objektu budovy školy Náměstí č. p. 88 Ledenice, v souvislosti se
špatným technickým stavem garnýží a

Vyhlášení městyse Ledenice
o poskytování dotací a finančních darů
z rozpočtu městyse Ledenice na rok 2020

nevyhovujícího zatemnění pro výuku
s pomocí interaktivní tabulí. Náklady doloženy fakturami;
– vybavení ručním nářadím do dílny a kuchyňským vybavením pro vaření a stolováním do nově otevřeného objektu dílen
a kuchyňky v Truhlářské ul. č. p. 665,
Ledenice;
– nově otevřený obor – výuky programování hudby na počítači pro ZUŠ.
 zadání výběrového řízení na vyhotovení
projektové dokumentace na akci „Stavební
úpravy a přístavba kuchyně a jídelny objektu MŠ Ledenice“.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 Výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
školní rok 2018/2019 ve znění dle přílohy
zápisu.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 Dodatek č. 2 k zřizovací listině ZŠ, ZUŠ a
MŠ Ledenice, kterým se doplňuje čl. VI
(Vymezení majetkových práv a povinností)
o body:
– Organizace je povinna zajistit plné a ekonomicky účelné využití svěřeného majetku, pečovat o jeho rozvoj a zvelebení.
– Povolení přijímat dary peněžité/věcné na základě řádné smlouvy do výše
100.000 Kč.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 nabídku prodeje pozemku par. č. 1677/7
2
(lesní pozemek) o výměře 236 m , 1510
2
(lesní pozemek) o výměře 5075 m a 1206/7
2
(orná půda) o výměře 21931 m v k. ú. Ledenice. A souhlasí s koupí pozemků 1677/7,
1510 a 1206/7.

Kalendář Ledenice 2020
Ledenice na starých pohlednicích I.

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 2020
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 2020. 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.

Cena kalendáře 100 Kč.
Zakoupit ho můžete v Drogerii U Žaludů
a v Místní knihovně v Ledenicích.
Krásné a požehnané vánoční svátky,
plné lásky, štěstí a míru.
V novém roce mnoho zdraví a štěstí.
To vše přejí všem svým spoluobčanům
ledeničtí baráčníci

prosinec 2019

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2020
Blížící se vánoční doba je již neodmyslitelně spojena s tříkrálovým koledováním. Začátkem ledna opět vyjdou do ulic měst a obcí
skupinky koledníků zapojené do Tříkrálové
sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika.
A jak to bude u nás v Ledenicích? Návštěvu tříkrálových koledníků můžete čekat v sobotu 11. ledna 2020. V průběhu celého dne
budou procházet Ledenicemi a okolními osadami, aby přinášeli požehnání do Vašich domovů
a nabídli Vám možnost přispět na pomoc potřebným. Peníze, které vložíte do jejich zapečetěných kasiček, budou využity na dva záměry.
Prvním je podpora poradenských služeb
provozovaných Diecézní charitou České Budějovice. Konkrétně se jedná o Intervenční
centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Poradnu Eva pro ženy a dívky v nouzi a
Poradnu pro cizince. Tyto tři poradny poskytují
pomoc potřebným na území celého Jihočeského kraje. Jejich služby tedy mohou využít i
obyvatelé Ledenic či jejich blízcí, ocitnou-li se
v tíživé životní situaci a hledají pomoc. (Více
informací o jednotlivých službách naleznete na
https://www.dchcb.cz/sluzby-a-projekty/
Druhým záměrem financovaným z nadcházející tříkrálové sbírky v Ledenicích bude
příspěvek na rehabilitační pobyt postiženého
mladého muže ze Zborova.
Ač se sbírka bude konat až po vánočních
prázdninách, již nyní je její příprava v plném
proudu. A stále je možnost se do sbírky v naší
obci zapojit. Pokud máte chuť pomoci dobré
věci, kontaktujte paní Adélu Pixovou (tel.
728 889 616), která vám poskytne všechny
potřebné informace. Budeme vděčni jak za
dětské koledníčky, tak za dospělé, kteří by byli
ochotni jít se skupinkou jako vedoucí.
Za ledenickou farnost L. Kohoutová

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Karlem Tůmou z Ledenic,
zemřel 8. 11. 2019 ve věku 85 let,
t s paní Růženou Konopovou ze Zalin,
zemřela 8. 11. 2019 ve věku 97 let,
t s panem Františkem Hronem z Ledenic,
zemřel 11. 11. 2019 ve věku 70 let,
t s panem Václavem Hromádkou z Ledenic,
zemřel 16. 11. 2019 ve věku 74 let,
t s panem Josefem Sýkorou z Ledenic,
zemřel 22. 11. 2019 ve věku 74 let.

Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se dne 14. 11. přišli rozloučit na poslední cestě s panem Františkem Hronem
z Ledenic. Rovněž děkujeme za květinové dary.
Zarmoucená rodina
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INFORMACE MARIUS PEDERSEN

ZMĚNY VE SVOZOVÉM PLÁNU
S platností od 6. ledna 2020 jsme nuceni z důvodu změny systému svozu v některých obcích, přecházející na čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu a svoz separovaného odpadu
přímo od občanů z 240l nádob, provést ve Vaší obci změnu svozového dne odpadu.
Změny svozového dne jsou v plánu vyznačené šedou barvou.
Svoz probíhá v určený svozový den od 5.30 do 22.30 hod.

Městys Ledenice – svozový plán 2020
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

PLASTY

PAPÍR

SKLO

LEDENICE

STŘEDA

každý týden
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

ZALINY

STŘEDA

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

ZBOROV

STŘEDA

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

OHRAZENÍ

STŘEDA

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

OHRAZENÍČKO

STŘEDA

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

KALENDÁŘ AKCÍ LEDENICKÉ FARNOSTI
¢ Prosinec
® ne 1. 12.

od 9:30 h

mše na zahájení adventu
spojená s žehnáním adventních věnců + aktivita pro děti
® ne 1. 12. od 17:30 h žehnání advent. věnců v Trocnově (u hospody)
® ne 1. 12. od 18 h
žehnání advent. věnců v Zalinech (v kapličce)
® ne 8. 12. od 9:30 h 2. neděle adventní – aktivita pro děti
® ne 15. 12. od 9:30 h 3. neděle adventní – aktivita pro děti
® pá 20. 12. od 18 h
rozdávání Betlémského světla v kostele
(pořádá farnost a ZUŠ Ledenice)
® so 21. 12. od 9 h
úklid a příprava kostela na svátky
® ne 22. 12. od 9:30 h 4. neděle adventní – aktivita pro děti
® út 24. 12. od 22 h
půlnoční mše s koledami a pastorelami
® st 25. 12. od 9:30 h mše na Boží hod vánoční
® čt 26. 12. od 9:30 h mše na svátek sv. Štěpána
® ne 29. 12. od 9:30 h při mši na svátek Svaté rodiny žehnání manželským párům
a obnova svatebních slibů
® út 31. 12. od 16:00 h děkovná mše sv. za uplynulý rok, Te Deum a svátostné požehnání
Poznámka: „Půlnoční“ bude též v Borovanech a to 24. prosince od 24.00, v Mladošovicích
od 20.00 hod. a v Jílovicích už od 15.30 hod. (ta bude určena především pro rodiny s dětmi)

¢ Leden
® st 1. 1. 2020 od 9.30 h novoroční mše na slavnost Matky Boží Panny Marie
® ne 5. 1. od 9.30 h
mše na slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů),
® so 11. 1.
® ne 12. 1. od 9.30 h

při níž budeme světit vodu, křídu a kadidlo
Tříkrálová sbírka
mše k svátku Křtu Páně – zakončení doby vánoční

Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli 18. 10. 2019 v hojném počtu rozloučit s panem Václavem Himlem
z Borovan.
Za slova útěchy, projev soustrasti
a mnoho položených květin děkuje
zarmoucená rodina

Děkujeme všem přátelům a známým
za účast na posledním rozloučení s panem Miloslavem Tomandlem, které se
konalo dne 30. 10. 2019. Rovněž děkujeme za květinové dary a členům SDH Ledenice za čestnou stráž při smutečním
obřadu.
Zarmoucená rodina
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ZE ŠKOLY

HALLOWEEN
VE ŠKOLE
Naši žáci se již od první třídy seznamují
s anglickým jazykem. To je důvod přiblížit
žáčkům oblíbený americký svátek. Někteří
lidé Halloween nemají rádi. Rozumím tomu,
ale na naše DUŠIČKY také nezapomínáme.
V pátek 1.A navštívila místní hřbitov.
Po podzimních prázdninách 31. 10. 2019
přišly děti z 1. až 3. ročníků do strašidelně vyzdobené školy. Někdo se i bál, protože se po
škole linuly prapodivně hrůzostrašné zvuky.
To asi strašidla měla svůj rej. Dokonce i paní
učitelky měly nějaký převlek. Žáci přišli v nápaditých kostýmech. Jeden lepší než druhý.
Ve třídách byla zvolena nejlepší maska. O velké přestávce si naše školní obludy zvolily tu nejhrůzostrašnější. Celý
den byl tematicky zaměřen.
Čtrnáct dní před konáním tohoto zábavného dne přišel do školy dopis od bílé paní Vilemíny z Blahožroutína. Žádala žáky o pomoc. Potřebovala, aby dobrovolníci vyrobili, namalovali strašidla, která by jí
pomohla získat její hrad zpět od krutého čaroděje. Této výtvarné soutěže se zúčastnilo 47 dětí. Žasla jsem, jak byly dětičky kreativní. Pamá-

teční medaili získali všichni, kteří si se svým výrobkem dali opravdu
záležet.
Jedna dívenka tvrdila, že máme nejlepší kuchařky v Čechách. Proč?
Dokonce ani ony nezahálely, jídelnu tematicky vyzdobily a samy strašidlácky také vypadaly.
Myslím, že všichni žáčci si tento prima den užili. Děkuji rodičům,
kteří pomohli svým dětem s kostýmy.
Mgr. Marie Petrášová

Svatomartinské
rohlíčky
Letošního pečení svatomartinských rohlíčků se ujali žáci deváté třídy pod vedením
pana učitele Miroslava Fraňka. Letos se peklo již popáté, ale poprvé v novém objektu školy pro výuku dílen a vaření. Žáci měli k dispozici
tři nové trouby a podmínky k pečení velkého
množství svatomartinských rohlíčků byly oproti
minulým letům skvělé. Všechny velmi potěšilo,
jak velký zájem o rohlíčky byl. Kupovaly si je
děti ke svačině, ale především rodiče, kterým
je deváťáci nabídli v rámci rodičovského odpoledne. Finanční výtěžek použijí žáci devátého ročníku na třídní aktivity.
Mgr. Miroslav Franěk

Z mateřské školy
Máme za sebou první tři měsíce nového
školního roku a již se v naší školce udála řada
zajímavých akcí.
Říjen jsme zahájili voňavým jablíčkovým
pečením. Starší děti si upekly malé štrůdlíky,
mladší děti jablečné muffiny.
V listopadu jsme měli možnost pohladit si
výra velkého, kterého spolu s dalšími ptáky
přivezl pan Vondruška.
Další z akcí byla primární prevence zaměřena na bezpečné chování a jednání. Děti měly
možnost si vyzkoušet, jak se zachovat, při setkání s cizí osobou.
Navštívil nás také „Tonda obal“, který seznamoval děti se správným tříděním a recyklací odpadů.

Pozvánka na
14. listopadu si děti spolu s rodiči vyrobily
ve školce „maskota“ třídy a společně jsme venku uspali písničkou školní zahradu.
Rády bychom pozvaly rodiče spolu s dětmi
z MŠ na vánoční tvořivé dílny, které se uskuteční 12. 12. od 15 h do 16.30 h.
Za kolektiv mateřské školy Vám přeji
příjemné prožití adventu a Vánoc a šťastný
nový rok.
„Halí, belí, zvířátka, chystejte si doupátka.
Slunce už je unavené, vítr černé mraky žene.
Bude zima, bude hlad. Do pelíšků jděte spát.“
Za kolektiv dětí a učitelek
Bc. Edita Fraňková

ADVENTNÍ
KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
Pátek 13. prosince v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
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ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V prosinci oslaví své životní jubileum naše členky z Ledenic, paní
Vlasta Fraňková a paní Blanka Šmídová.
Oběma členkám přejeme:
K narozeninám pevné zdraví, hodně štěstí,
každý den plný nejen radosti, ale i dobré nálady.
Od starostí žádné vrásky, v každé chvíli plno lásky.
¡ Zveme na mikulášsko–adventní výstavu, která se koná ve dnech
5. a 6. prosince v Ledenicích v sále U Králů.
Ve čtvrtek od 9 do 19 hod. a v pátek od 9 do 18 hod. Výstava probíhá ve spolupráci s MŠ, ZŠ, družinami a Ledňáčkem. Přijďte se
podívat, koupit dárek k Vánocům, posedět při kávě, grogu a pečivu, nebo jen tak s přáteli při harmonice.
¡ 11. prosince jedeme na koupání v Gmündu, zájemci se nahlásí
paní Himlové nebo paní Votrubové v Ledenicích.
¡ Pobyt v Podhájské na Slovensku, termín od 6. 6. do 13. 6. 2020.
Doprava 1500 Kč, splatná při nahlášení pobytu.
Cena pobytu je 130 EUR se snídaní. Bližší informace podá paní
Himlová, tel. 724 771 343.
¡ Rok 2019 se kvapem blíží ke konci, chtěla bych popřát členům, jejich rodinám a všem občanům klidné prožití adventního času, příjemné vánoční svátky plné rodinné pohody a lásky. Vánoční čas je
doba vzájemného navštěvování, setkání u dobrého punče a vánočního cukroví. Nezapomeňme ani na ty, kteří zůstávají sami, a potěšme je svou návštěvou.
¡ Poděkování městysu Ledenice za přispění na jednodenní zájezd
pro členy a propůjčení sálu U Králů na výstavy a členskou schůzi.
Dále bych ráda poděkovala za dobrou spolupráci.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

Dostalo se na každého
Jako předseda Komise pro mládež, kulturu a sport se jenom v krátkosti ohlédnu za uplynulým rokem. Musím předeslat, že výsledky jsou
dány možnostmi a celkovými aktivitami. Těch je skutečně v našem
městysi dost. Ať jsou to všeobecné výsledky malých sportovců, hasičů,
rybářů, modelářů a dalších zájmových oddílů a kroužků. Umíme-li se
dívat kolem sebe, víme, že je zde opravdu rušno a mládež má v Ledenicích a osadách v současnosti možnost zapojovat se do různorodé činnosti. Je to díky lidem ochotných věnovat dětem svůj volný čas a učit je,
třeba i bez nároku na finanční odměnu. Tou jsou dobré výsledky v činnosti jejich svěřenců. Právě těmto vedoucím v Ledenicích, Zalinách,
Zborově, Ohrazení a Ohrazeníčku patří poděkování a naše vděčnost za
to, že jsou ochotni budoucí generaci předávat své dobré zkušenosti a
tím ji i připravovat do společného života.
V komisi se na radnici schází zástupci všech zájmových dětských a
mládežnických organizací několikrát do roka, abychom jednotlivé činnosti plánovali a také hodnotili, ale i finančně podpořili. Pro rok 2020
toto již proběhlo a na každého se s finanční podporou z rozpočtu
městyse Ledenice dostalo.
Za Komisi pro mládež, kulturu a sport Jiří Hinterhölz
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Místní knihovna v Ledenicích nabízí
svým čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Štěpánka Sekaninová
Petra Bartíková
Andrea Reitmeyerová
Susanne Riha
Pascal Conicella
Darina Dyntarová
Zdeňka Šiborová
Radomír Socha
Marek Hladký

Na zahradě se Šípkovou Růženkou
Na stavbě se třemi prasátky
Ustrašená veverka Barborka
Hurá do lesa
Teo a Leonie
Vílí pohádky
Jak se vodníček stal hasičem
Skřítek Křesadýlko
Velká pohádka o malé víle
Zajímavé příběhy pro kluky

Pro dospělé čtenáře:
Věra Fojtová
Pavel Jansa
Helena Hardenová
Jarmila Pospíšilová
Jaromír Jindra
Megan Goldinová
John Grisham
Lisa Kleypas
Charlie Donlea
Lisa Jackson

Neviditelná zranění
Dívka, která lhala
Příliš mnoho vítězů
Lišákova pravda
Návrat mrtvého muže
Žena na lesní cestě
Zúčtování
Ďáblova dcera
Nevěřte tomu
Jako o život

KDE ZASAHOVALI LEDENIČTÍ HASIČI
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

1. 7. technická pomoc – strom I., Libín
1. 7. technická pomoc – strom II., Libín
1. 7. technická pomoc – strom III., Libín
1. 7. technická pomoc – strom, Borovany
5. 7. technická pomoc – strom, Ledenice
10. 7. požár obilí, Štěpánovice
26. 7. technická pomoc – doprava vody – ZOO
7. 8. technická pomoc – strom, Ledenice
14. 8. technická pomoc – sanace studny
25. 9. záchrana osob, Ledenice
28. 9. technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu
15. 10. požár – osobní automobil, Hvozdec
28. 10. technická pomoc, uzavřený objekt, Ledenice
2. 11. dopravní nehoda, Ledenice
10. 11. ostatní pomoc – vyproštění zvířete
18. 11. – 19. 11. požár chaty, Strážkovice (22.20 – 1.35)
21. 11. – 22. 11. požár domu, Trhové Sviny (23.20 – 0.15)
22. 11. požár kolny, Hvozdec (2.50 – 4.45)

Plastikoví modeláři
si připomněli Den veteránů
Měsíc listopad, a zvláště ten letošní, je plný významných dní. Jeden
z nich však zůstává poněkud v pozadí, byť naše dějiny zásadně poznamenal. Je jím 11. listopad, den konce bojů I. světové války, jenž je v celém civilizovaném světě připomínán jako Den válečných veteránů.
Proto i malí modeláři se svými vedoucími si jej připomněli a účastníky
všech válečných konfliktů moderní doby uctili položením květin u ledenického památníku. Od vedoucích se taktéž dozvěděli o okolnostech
vzniku tohoto významného dne.
Není to vůbec od věci, vždyť mnohé z modýlků, které jim vznikají
pod rukama, představují bojová letadla, techniku, či válečné lodě. Ale
nebojte se, v našem modelářském klubu jsme schopni udělat i mnohem
mírumilovnější výtvory z plastikových a podle zájmu třeba i z papírových stavebnic. Pro mladé zájemce máme otevřený vstup každé úterý od
15.30 do 17.00 v hlavní budově zdejší základní školy. Těšíme se na vás.
Za vedoucí plastikových modelářů Mgr. Josef Pařízek
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Rodinné domy s téměř nulovou
spotřebou energie – od ledna 2020 povinně
Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat o stavební povolení, musí počítat s tím, že ho získá
pouze v případě, když jím přiložená projektová dokumentace bude splňovat požadavky pro
budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
Co je to „téměř nulová spotřeba energie“?
Jedná se o budovu s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je
ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných
zdrojů. Definice vychází z evropské legislativy a je záměrně velmi obecná, aby umožnila
členským státům nastavení vlastních kritérií
tak, aby byly pro jednotlivé státy schůdné a co
nejefektivnější.
Jaké jsou tedy nároky dle českých podmínek? Zjednodušeně řečeno, dochází k zpřísnění požadavku na obálku budovy a zároveň
je kladen důraz na dobře regulovatelné systémy vytápění, větrání i osvětlení s vysokou
účinností.
Co se týče obálky budovy, nedochází k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní novostavby jsou již navrhovány na takové úrovni, že
bez problémů nové požadavky splní. Standardem je dostatečné zateplení konstrukce obvodových stěn, podlah a střech a u výplní
otvorů použití izolačních trojskel. Problém
však může nastat u nekvalitních developer-

PODZIM V OSADÁCH

VÝLOV V ZALINECH
V sobotu 26. října se uskutečnil 23. ročník
výlovu Pazdernického rybníka. Velmi krásné
počasí přilákalo na hráz rybníka rekordní návštěvu. Muzikanti krásně vyhrávali, jídla a pití
bylo dost, dobře se sedělo. Na největší kulturní akci v Zalinech se přišlo podívat na tisíc
příznivců, na hrázi bylo prodáno na tisíc kg
ryb, u stánků s občerstvením prodáno tisíc
piv. Pod vedením zalinského rodáka, baštýře
a patriota Václava Bláhy byla do příprav samotného výlovu a následného úklidu zapojena velká část vesnice. Přišli pomoc i někteří
přespolní přátelé Zalin. Poděkování si zaslouží
celý tým lidí, kteří s touto akcí pomohli. To,
kam tento výlov dokázal Václav Bláha za 23 let
posunout, je neskutečné.
Václave, do dalších let pevné zdraví a mnoho energie.
Pavel Viktora

ských projektů, které se snaží postavit stavbu
co nejlevněji.
Čím takový dům vytápět?
Druhou rovinou požadavků jsou technické systémy, tedy zdroje vytápění, přípravy
teplé vody a třeba i řízeného větrání. Zde je
na jednu stranu tlak na využití obnovitelných
zdrojů energie, např. tepelného čerpadla, kotle na biomasu nebo solárního systému, ale na
druhou stranu splní kritéria i dobře zateplená
budova, která vytápí a ohřívá vodu plynovým
kondenzačním kotlem. Stejně jako plyn, ani
elektřina mezi obnovitelné zdroje nepatří.
Nízké pořizovací náklady na elektrokotel a
na boiler na ohřev teplé vody jsou pro mnohé
investory finančně zajímavé a absence komínu navozuje dojem absence škodlivých emisí.
Opak je však pravdou. Výrobu elektrické energie v ČR zajišťují především fosilní zdroje (cca
55 %), a když se započítají ztráty v rozvodných sítích, tak je vytápění elektřinou považováno za zdroj nejméně ekologický. Aby
investor splnil požadavky vyhlášky, volil doposud k elektřině další zdroj vytápění, nejčastěji kamna na dřevo. Od nového roku tato
kombinace možná nebude.
Je nutné řízené větrání?
Další oblastí, která je často zmiňována, je
instalace řízeného větrání s rekuperací. Poří-

zení tohoto systému do nového domu není
nutné, nicméně přispívá k úspoře energie
(může napomoci ke splnění podmínek) a ke
zlepšení kvality vnitřního prostředí.
V ECČB poradí zdarma a nezávisle
Pokud řešíte otázku výstavby nového domu,
můžete využít bezplatného a nezávislého poradenství v poradenském středisku Energy
Centre České Budějovice (ECČB). Tato poradna funguje již více než 20 let a je financována Ministerstvem průmyslu a obchodu a
dalšími granty. Kromě výstavby domů poskytuje informace o rekonstrukci domů, využívání obnovitelných zdrojů, vytápění, úsporách
energie, vyúčtování tepla a vody, PENB a dalších souvisejících tématech. Poradenství je
poskytováno formou osobních konzultací
(je dobré se dopředu objednat), písemného
poradenství (nejčastěji e-mailem přes portál
www.mpo-efekt.cz) nebo telefonicky.
Kontakt: www.eccb.cz, tel.: 387 312 580,
mobil: 773 124 580, bezplatná linka (zázn.):
800 38 38 38, eccb@eccb.cz.
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ZALINSKÉ DÝŇOVÁNÍ
Jeden z posledních pěkných dnů před podzimními prázdninami
jsme s dětmi využili k dlabání dýní. I když to byla akce uspořádaná narychlo, sešlo se nás poměrně hodně. A tak si děti mohly 27. října vydlabat dýni podle své fantazie. Menší si pak vyrobily zvířátka z kaštanů a
žaludů. Za odměnu dostali všichni teplý čaj a mohli ochutnat dobrůtky,
které jim maminky napekly.
Za tým maminek Jiřina Bláhová

Halloween v Ohrazeníčku
Ve čtvrtek 31. října jsme měli speciální halloweenský výtvarný
kroužek. Vyráběli jsme strašidla, duchy, pavouky. Některá strašidla
byla jedlá a tak si asi jen dva výrobky děti odnesly domů (světýlko mumii a pavouka). Zbytek výrobků „zmizel“ ještě na kroužku!
Helena Jaloševská

Podzim v Ohrazení
Začátkem listopadu jsme v Ohrazení dlabali obří dýně. Z lízátek si děti vyrobily strašidýlka, opékala se jablíčka na ohni a po setmění
jsme se všichni vydali na lampionový průvod
k lesu. U lesa jsme potkali bludičku s duchem.
Všechny děti byly moc odvážné!
Jitka Svobodová
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Vracaja sa dóm
Již v loňském roce se nám úspěšně podařilo založit zborovský spolek ochotnických divadelníků.
V letošním roce se stali zborovskými občany herci divadla Studna
manželé Kašparovi, kteří se ujali režijní taktovky našeho představení.
Pohádka s vánočním motivem o cestě do Betléma a zrození Ježíška se
jmenovala Vracaja sa dóm.
Opona improvizovaného divadla ve Zborovské Bumbálce se otevřela v pátek 22. 11. v 18 h. Během představení se do děje pohádky zapojili
i diváci, kteří si s námi zazpívali známé koledy.
Děkujeme všem za jejich návštěvu. Sál Zborovské Bumbálky byl
obsazen do posledního místečka. Po představení se každý mohl občerstvit v místní hospůdce.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat p.Voharčíkovi za zapůjčení
sálu, divadlu Studna – Pepimu a Alence, městysu Ledenice a nám všem,
kteří přiložili ruku k dílu.
za Svaz žen Iva Vazačová

Turnaj o Pohár městyse Ledenice
Dne 23. 11. proběhl v borovanské tělocvičně volejbalový turnaj
mužů o Pohár městyse Ledenice. Turnaje se zúčastnila mužstva domácích Ledenic, Brlohu, Veselí nad Lužnicí, Ševětína a Soběslavi.
Turnaj se hrál systémem každý s každým na 2 hrané sety. Celkem
tedy bylo odehráno 10 zápasů. Vítězem se nakonec stalo mužstvo
Brloha. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a v duchu fair play.
Určitě se budeme těšit na další ročník turnaje. Ledenice nastoupily
ve složení Luděk Tůma, Daniel Hejda, Jindřich Černý, Petr Pilát,
David Fyrbach a Radomír Kučera.
Během konání turnaje bylo zajištěno občerstvení ve školní jídelně v Borovanech, za což bychom chtěli jejímu personálu poděkovat.
volejbal Ledenice

VÁNOČNÍ STROM aneb Obdarujete Nazaret?
V Nazaretu pomáháme lidem se zdravotním postižením či omezením zapojit se do běžného
života. K tomu patří také zabavit se ve volném čase, něco zajímavého dělat ve chvíli, kdy nemusím pracovat.
Sestavili jsme seznam toho, co by si někteří
z nás přáli či potřebovali. Pokud byste chtěli
někoho z Nazaretu obdarovat vánočním dárkem, stačí si vybrat!
Seznam našich přání je zveřejněn na
www.nazaret.cz v sekci Akce a aktuality. Přejeme si věci jako deskové hry, výtvarné potřeby, pomůcky pro nevidomé či fotografie na
výzdobu chodby. Dárky zůstanou v Nazaretu
a kromě toho, kdo si věc nejvíc přál, ji budou
moci využívat i ostatní.
Za každý Váš dárek velmi děkujeme!
S VÁMI TO JDE LÉPE.
Kontakt: Nazaret – středisko Husitské diakonie, Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany,
Olga Hejpetrová, tel. 774 988 031,
informace.nazaret@gmail.com,

Přejeme všem
klidné a radostné vánoční svátky
a rok 2020 prožitý ve zdraví
a spokojenosti.
Borůvka, Borovany spolek

NAZARETSKÝ ADVENT

Chcete koupit svým blízkým k Vánocům hrnek z Nazaretu?
Misku, tašku, sošku, chňapku? Zde jsou místa a časy, kde nás můžete potkat:

¡ Adventní trhy v Igy centru v Č. Budějovicích

Každý den od 2. do 12. 12. 2019 v časech 9–20. Najdete nás v prvním patře.

¡ Adventní trhy na náměstní Přemysla Otakara v ČB

Poslední adventní týden, tzn. 16.– 22. 12. 2019 v časech 10–18 (o víkendu 10–15).

¡ Staročeský trh v Panské uličce v Č. Budějovicích
Neděle 15. 12. 2019 (9–17).

¡ Advent v Safari resortu v Hluboké u Borovan

Neděle 15. 12. 2019. Více informací o čase a programu na www.safariresort.cz
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Mistrovství světa
v Saratově
Ve dnech 8. –16. září 2019 se konala v Rusku vrcholná soutěž hasičů, mistrovství světa.
O cenné medaile bojovalo 19 družstev mužů,
11 družstev žen, také družstva dorostenek a
dorostenců.
Nemusíte být příznivci hasičského sportu,
ale chtěl bych se s Vámi podělit o skvělou
zprávu, že i Ledenice měly své zastoupení na
tomto velkém podniku a to v ženském družstvu. Účast a své místo v reprezentačním družstvu si totiž svou nezlomnou vůlí a poctivou
přípravou vybojovala Lenka Šestáková. Stálo
to během roku hodně dřiny, vždyť bylo také
nutné absolvovat celou sérii soutěží po celé
republice, přípravné kempy širšího výběru
reprezentace, mimo jiné i postupové soutěže
završené mistrovstvím ČR. Každá soutěž se
počítala, protože trenéři sledovali výkony
všech adeptek. Do reprezentačního družstva
se z osmnácti mohlo dostat jen deset nejlepších. Aby toho nebylo málo, musela ještě
zvládnout pro ni zcela novou disciplínu, výstup do prvního patra cvičné věže. Takže hurá
na žebřík a co nejrychleji se s tím poprat. Bez
její urputnosti a talentu by se to nemohlo povést. Ke své velké radosti musím říci, že i tento
těžký úkol se Lence podařil.

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

CALYPTE
11. prosince 2019 od 18 h
Kulturní dům Trhové Sviny
Vstupné 150 Kč
(senioři 100 Kč, děti do 15 let 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.

Jak to dopadlo?
Šestého září se závodníci „nalodili“ do armádního letounu CASA a vydali se vstříc dobrodružné cestě a Saratovu.
Celkové pořadí družstev:
dorostenky – 2. místo
dorostenci – 6. místo
muži – 3. místo
ženy – 2. místo
(Lenka se umístila v běhu na 100m s překážkami na celkovém 13. místě a z naší reprezentace 3.)
Hasičský sport sice nepatří mezi sporty ostře sledované, to však neznamená, že se tam
nepodávají skvělé výkony od opravdových
sportovců. Neustále se vyvíjí, dnes se už bez
atletického vybavení nikdo neobejde. S hadicemi v rukách, přilbou na hlavě a s překážkami na stometrové trati se dá udělat čas
14,7 vteřiny v mužské kategorii. V ženské kategorii se jedná o čas 15,48 sekundy.
Lenka se sice na „patnáctku“ na stovce nedostala, ale se šestnáctkovým časem na stovce
a nízkou osmičkou na okně, si zajistila místo
v základní sestavě reprezentace. Fenomenální

je na tom to, že je
maminkou dvou dětí
a svými výkony jde
proti věku. To, že
se Lenka dostala na
MS, není náhoda, ta
nabídka přišla již
dvakrát před tím, ale
vždy v ten nepravý
čas. Proto jsem ze
srdce rád, že si mistryně z hasičské
olympiády – Mezinárodní soutěže hasičů CTIF z Ostravy
2009, z MČR v Ostravě 2011, z MČR
v Liberci 2018 a spousty dalších významných závodů, splnila nejen sobě sen a dostala
se na mistrovství světa, kde úspěšně reprezentovala svou zemi a Ledenice.
Tím by mohla pohádka skončit a také to tak
viselo ve vzduchu, jenže skončit zrovna teď,
když se staví vedle baráku skvělá dráha? J
Vladislav Šesták
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Žraloci stále slaví
Skvělá softbalová sezóna si vyžádala také
skvělé zakončení. Oslavy se nakonec spojily
s oslavou trvání 20 let softbalu v Ledenicích.
Vše proběhlo v sále U Králů, byli oceněni nejlepší hráči sezóny, dále byli oceněni všichni
trenéři a reprezentanti, a bylo jich opravdu
hodně. Během oslav jsme také zdokumentovali
celou historii ledenického softbalu a uspořádali
výstavu fotografií. Zábava a tanec pak nebraly
konce až od ranních hodin.
Dalším oceněním bylo osobní pozvání hejtmanky JČ kraje I. Stráské a radního P. Hrocha
do secesního sálu budovy JČ kraje. Zde zástupcům týmu mužů i zástupkyním týmu žen hejtmanka poděkovala za výbornou reprezentaci
kraje a strávila s námi asi hodinu v neformálním hovoru.
Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kdo se na podpoře softbalu v Ledenicích jakýmkoli způsobem posledních dvacet
let podíleli – hráči, trenéři, rodiče, přátelé, diváci, sponzoři a především děkujeme městysu
Ledenice za to, že máme výborné podmínky
pro hru. Budeme se snažit hrát i nadále co nejlepší softbal a vychovávat nejen skvělé hráče,
ale především dobré lidi.
RNDr. Hana Korčáková
prezidentka softbalového klubu
Žraloci Ledenice

Slavit se Žraloky přišel i starosta městyse Jiří
Beneda

prosinec 2019
Pozvánka na

18. ročník Silvestrovský výběh v Borovanech
Koná se 29. prosince od 14 h
Sraz na hřišti v Borovanech

Tým mužů

Tým žen

Slavnostně vyzdobený a zcela zaplněný sál U Králů, kde oslavy
dvacetiletého výročí klubu probíhaly

Žraloky Ledenice pozvala na setkání i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana
Stráská

prosinec 2019
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Nepovedený podzim Ledenic hodnotí trenér
Jindra. Změny ve Slavoji nečekají
Snaha jim nechyběla, ale body ano. Fotbalisté TJ Slavoj Ledenice mají za sebou jeden
z nejhorších podzimů v historii a v „déčkové“
skupině I.B třídy přezimují na posledním
14. místě. Trenér Stanislav Jindra bilancuje
nad první polovinou soutěže a prozrazuje
i první informace o zimní přípravě.
Hodnocení podzimu kladné určitě nebude.
Nicméně dá se na něm něco dobrého najít?
Podle mě jsme některé venkovní podzimní
zápasy odehráli velmi dobře, ale bohužel bez
bodového zisku, což se s narůstajícím počtem
zápasů promítalo do sebevědomí hráčů. Někteří se s tím byli schopni vyrovnat lépe a někteří hůře. V současné době není sport pouze
o fyzické kondici, ale jak se lidově říká, tak i
o „hlavě“. A my jsme právě některé zápasy nezvládli spíše kvůli tomu. Jinak pozitivní na
podzimní části sezony byla účast hráčů na trénincích, protože ta se oproti minulé sezoně určitě zlepšila. Doufám, že v tomto nastoleném
trendu budeme pokračovat i v zimní přípravě a
jarní části sezony, abychom byli schopni se
v krajské soutěži udržet i pro nadcházející
sezonu.
Ukázal vám podzim něco úplně nového?
Co říkáte na fakt, že pokud se vám zraní zkušení hráči, tým ztrácí kvalitu i klid pro hru.
Mužstvo přeci nemůže stát na čtyřicetiletých
matadorech…
Toto přesně navazuje na mou předchozí
odpověď. Naši starší a zkušenější hráči jsou
schopni zápas odehrát s větším přehledem
a klidem, protože jim ta hlava funguje více.
Mladší hráči k tomuto musí ještě dospět.
Byla ztráta domácího hřiště nakonec stěžejní faktor neúspěchu? Nebo proč máte jen
sedm bodů?
Nemožnost hrát domácí zápasy v Ledenicích určitě byla znát, ale jako hlavní faktor
neúspěchu bych to neviděl. Proč máme v současné době jenom 7 bodů a jsme poslední v tabulce, bylo podle mě především ovlivněno

velkou marodkou, která nás v podzimní části
potkala. A potom jsme se opakovaně dopouštěli hrubých individuálních chyb, které
nás stály hodně bodů.
Které ztráty vás mrzí nejvíc?‘
Těch zápasů, kde jsme měli bodovat a nebodovali, bylo několik. Nejvíce mě mrzí čtyři
zápasy – v Mladém, v Třeboni, v Dolním Bukovsku a v Českých Velenicích. Tam jsme
o poločase vedli 3:1, ale nakonec utkání skončilo 4:4. Zde jsme měli jednoznačně vyhrát.
Na druhou stranu, pokud soupeři znovu budou souhlasit, tak kromě Třebětic odehrajete
celé jaro doma. Pro jistotu záchrany potřebujete pod sebe dostat tři týmy.
Aktuální ztráta na jedenácté místo je devět
bodů. Je to reálné?
Reálné to určitě je, protože téměř všechny
týmy v naší skupině jsou velmi vyrovnané a
každý může porazit každého. Bude záležet
pouze na nás, jak se k tomu postavíme a zda to
zvládneme.
Chcete i přes poslední místo v tabulce vyzdvihnout některé jedince?
Velmi si vážím přístupu a odvedené práce
všech hráčů, protože fotbal je týmová hra. Ale
i tak musím za mě vyzdvihnout výkony Honzy
Fencla, který je naší oporou již několik sezon.
Dále se mi až na drobné výjimky líbil přístup a
výkony Jakuba Čermáka, který k nám přišel
v letní přestávce z Borovan a navíc vynechal
pouze jediný trénink. Dalším, koho bych vyzdvihnul, byl Fanda Benhák, který se k nám
přidal v polovině podzimní části sezony po
dvouleté fotbalové pauze zaviněné zraněním,
ale i tak byly jeho výkony na velmi vysoké
úrovni. Věřím, že mu zdraví vydrží i nadále.
Registrujeme o něj zájem z jiných klubů, ale
doufám, že se Fanda rozhodne pro Ledenice,
kde bydlí. A odehraje za nás ještě hodně sezon.
Dá se v zimě očekávat nějaký pohyb v kádru?
Myslím si, že se žádný velký pohyb hráčů
v zimní přestávce očekávat nedá. Kádr máme

dostatečně široký a doufám, že každý z hráčů
k jarní části sezony přistoupí tak, abychom
soutěž v Ledenicích zachránili.
Jelikož nic kolem vašeho konce u týmu
nezaznělo, tak zůstáváte, že? Kdy začnete
zimní přípravu, jak bude vypadat a na co se
nejvíce zaměříte?
Pokud vím, tak bych měl u týmu zůstat i
pro další část sezony. Pokud by ale mělo vedení klubu jiné záměry, tak to budu respektovat.
Zimní přípravu zahájíme v úterý 21. ledna a budeme využívat náš domácí areál, ale budeme i
dojíždět na UMT do Třeboně. Některé tréninky
proběhnou navíc v ledenické sokolovně, kde se
zaměříme především na silovou část přípravy.
Do konce listopadu bude v Ledenicích dodělaný zcela nový tartanový ovál. Vítáte tuto
možnost pro tréninky?
Zcela určitě, protože fyzická příprava je
nutná a je mnohem lepší a bezpečnější běhat
po oválu, než běhat v pozdních odpoledních a
večerních hodinách ve tmě po okolních místních komunikacích. Po dokončení rekonstrukce bude areál patřit k těm lepším v naší soutěži,
za což bych chtěl poděkovat městysu Ledenice.
Je to pro nás další motivací k záchraně soutěže.
Zatím je to předčasná otázka, ale pokud
by se sestoupilo, měl byste chuť u týmu zůstat?
Předně doufám, že s týmem nesestoupíme
a I.B třídu v Ledenicích zachráníme. Co bude
v létě, to si v tuto chvíli netroufám odhadnout.
Trenéra Stanislava Jindry se ptal
Michal Heřman

TJ Sokol Ledenice zve příznivce badmintonu na

OTEVŘENÝ SILVESTROVSKÝ BADMINTONOVÝ
TURNAJ PRO RODIČE A DĚTI
Sobota 28. 12. 2019, Sokolovna Ledenice
Prezence od 9 h, zahájení turnaje v 9.30 hod.
je tradiční čínské umění práce s energií, tělem a myslí, které pomocí jednoduchých, ale velmi účinných technik, harmonizuje
tělo i duši. Odedávna je na Východě praktikován za účelem dosažení pevného zdraví a dlouhověkosti.

Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se trefí do míčku, jedinou podmínkou
účasti jsou dvojice rodič (teta, strýc, starší sourozenec) + dítě.

Startovné dobrovolné, donesené občerstvení vítáno. J

Benefity cvičení QIGONG
¡
¡
¡
¡

Zlepšuje činnost orgánů
Zlepšuje cirkulaci krve
Odstraňuje bolesti zad
Upravuje krevní tlak

¡
¡
¡
¡

Odstraňuje únavu
Zvyšuje vitalitu
Zlepšuje spánek
Zbavuje stresu

Místo konání: Ledenice U Králů
Čas konání: úterý 17.30–19 h (začínáme 7. 1. 2020)
Kontakt: Jitka Svobodová
e-mail: jitka.freedom@volny.cz, tel.: 601 537 507

Ledenická sportovní z. s. přeje všem poklidné i radostné Vánoce
a do roku 2020 hodně úspěchů, zdraví a pohody.

Fotbalisté TJ Slavoj Ledenice děkují za přízeň v roce 2019
a přejí všem fanouškům i obyvatelům Ledenic a přilehlých obcí
šťastné Vánoce a hodně štěstí do roku 2020.
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A ROK JE ZASE PRYČ
Právě před rokem v tuto dobu jsme v Klubu lodních modelářů již věděli, že nic nás neoprostí od pořádání Mistrovství ČR v Ledenicích, které
zde ještě nikdy nebylo s vědomím, že právě zde nemusí být pro tuto akci
podmínky zcela ideální. Opak se stal později pravdou. S pomocí místní
rybářské organizace, borovanského modelářského klubu, podporou našich příznivců a šikovností členů klubu se v Ledenicích uskutečnila velice úspěšná akce. Ta byla
velice pěkně hodnocena i SMČR (Svaz modelářů ČR) i ze strany zúčastněných soutěžících.
Uspořádání žákovského přeboru Jihočeského kraje, již zmíněného MČR, modelářské výstavy o ledenické pouti, tradiční veřejné soutěže a to vše v rámci oslav 50 let trvání Klubu lodních
modelářů v Ledenicích, je v krátkosti souhrn naší činnosti v roce 2019 v Ledenicích.
Mimo jiné jsme bojovali i na všech seriálových soutěžích v republice a Dominik Juhasz se
stal mistrem ČR a hned za ním Karel Fyrbach získal druhé místo. Oba již naposledy v juniorském věku. Jsou tedy ještě s Matějem Sedmíkem v reprezentaci pro rok 2020 a to je opravňuje
k účasti na Mistrovství Evropy v Kaliningradu. Účast je na jejich rozhodnutí.
Nutno podotknout, že jsme díky již zmíněnému Dominikovi v Maďarsku na MS získali první
místo a tím i titul mistra světa a dvě třetí místa zásluhou Karla Fyrbacha a Tomáše Hlacha.
Padesátý rok byl tedy pro nás velice štědrý a úspěšný. Je to odměna za dlouholetou práci, ale i
za podporu městyse, podnikatelů, spolků a všech našich příznivců. Je to nádherná příkladná práce, když se lidé umí dát dohromady, táhnout za jeden provaz a podporovat dobrou věc.
Něco obdobného v příštím roce čeká organizátory softbalu – Mistrovství Evropy mužů v Ledenicích. Pro nás to bude jistě veliký zážitek a pro pořadatele veliký kus práce. Přejeme jim hodně sil, pevné nervy a dobré úspěchy.
Lodní modeláři přejí všem mnoho zdraví, spokojený a úspěšný rok 2020, plný radostných
chvil a splněných přání.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz

LEDENICKÝ MINIVOLEJBAL
Také letos pokračují čtvrteční tréninky našich minivolejbalistů
Turnajovou sezonu jsme zahájili v Táboře dne 26. 10. 2019, kde se zúčastnila i naše družstva
ve složení: žlutý minivolejbal (Marcelka Čechová, Barča Slachová), oranžový minivolejbal
(Valentýnka Mckeon s Anetkou Hejlovou a Šárka Petrášová s Nikolkou Švaňovou), modrý minivolejbal (Berenika Jarůšková, Adéla Šindelářová a Jana Křížová).
V neděli 10. 11. odstartoval Jihočeský volejbalový svaz sérii pěti turnajů krajského festivalu
barevného minivolejbalu. Hned na prvním turnaji v hale TJ Lokomotiva startovalo 457 dětí, hrálo se na 15 kurtech. Je to rekord v počtu hráčů minivolejbalu na krajském turnaji v jižních Čechách. Ledenice reprezentovaly tři týmy, z toho žlutý (Marcelka Čechová, Alenka Štěchová),
oranžový (Valentýnka Mckeon, Anetka Hejlová a Barča Tůmová), modrý (Berenika Jarůšková
s Adélkou Šindelářovou).
Všechna děvčata si vedla skvěle, ve svých skupinách získala čtvrté, druhé a první místo.
Ceny věnovala MADETA. Na další kolo se těšíme 15. 12. 2019. Bližší info o turnajích na
volleycountry.com.
Velké poděkování patří rodičům, kteří pomáhají s dopravou na turnaje a také všem dětem,
které se na každé soutěži snaží podat nejlepší výkony, jsou zodpovědné, samostatné a je s nimi
radost pracovat.
ms
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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.

Městys Ledenice zve malé i velké
na pohádku

VÁNOCE ZA ČASŮ
NAŠICH BABIČEK
aneb Jak se v Čechách strašívalo

Neděle 15. prosince od 15 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Hraje Studio Dell´arte
Po pohádce nadílka pro děti

Ledeničtí rybáři oznamují

PRODEJ RYB
NA VÁNOCE
Kde: rybník Lazna – sádka a klubovna
Kdy: neděle 22. 12. od 10 do 17 h
pondělí 23. 12. od 9 do 11 h
V nabídce je kapr a amur
V případě zájmu vám ryby rádi
očistíme a naporcujeme
V neděli 22. 12. možnost posezení
v klubovně, občerstvení zajištěno.
Otevřeno do 01.00 h

Připravuje se
plesová sezóna 2020
Ó SO 18. 1.
Ples SDH Ledenice
Ó SO 25. 1.
Sportovní ples TJ Slavoj
Ó SO 15. 2.
Maškarní ples - Baráčníci
Ó PA 21. 2.
Farní ples
Ó SO 29. 2.
XXI. Reprezentační ples
městys Ledenice

Plesy ve Zborovské Bumbálce
Ó SO 18. 1.
SDH Ohrazení
Ó SO 8. 2.
Sportovní ples TJ Sokol Zborov
Ó SO 22. 2.
Maškarní ples SDH Ohrazeníčko

prosinec 2019
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Jízdní řád (platný od 1. 12. 2019)
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Advent ve Zborově
Mikulášská nadílka
ve Zborovské Bumbálce
Středa 4. 12. 2019 od 17 h
Program:
¡ pohádka O Všudybylovi – divadlo
STUDNA
¡ mikulášská nadílka
¡ andělská tombola
Balíčky možno odevzdat ve středu do 16 h
v hospodě nebo do úterý v obchodě na
Srubci, vstupné 30 Kč
Srdečně zvou Voharčíkovi a Svaz žen Zborov

Vánoční besídka pro seniory
Sobota 7. 12. v 15 h ve Zborovské Bumbálce
Srdečně zve Svaz žen Zborov

Vemte s sebou souseda
Sobota 28. 12. v 17 h ve Zborově pod lípou
Přijďte si popovídat, popít a dát si něco
dobrého na zub.

Silvestr 2019
ve Zborovské Bumbálce
Úterý 31. 12. 2019, od 20–02 h
Hity pro všechny generace
– hraje VOHYBAND
V ceně raut, půlnoční přípitek, ohňostroj.
Vstupné 350 Kč – předprodej
Rezervace na tel. č.: 606 767 753 nutná nejpozději do 20. 12. 2019.
Kapacita 40 míst.
Srdečně zvou Voharčíkovi

POZOR

JINÝ
TERMÍN
UZÁVĚRKY
Uzávěrka
dalšího vydání
Ledenického
zpravodaje je
2. ledna 2020
Své příspěvky
můžete zasílat
na e-mail:
kultura@ledenice.cz
Cena inzerce je
2
3,75 Kč/cm + DPH

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

prosinec 2019
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Půlhodinka
s kronikářem

Téma: Pranýře a pranýřování
Čtvrtek 5. 12. 2019 od 18 h
Dům s pečovatelskou službou Ledenice

Téma: Pokračovací odborná škola
pro truhláře
Čtvrtek 2. 1. 2020 v 18 h
Dům s pečovatelskou službou Ledenice

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

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

LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢

Provozní elektrikář

¢

Provozní zámečník

¢

Pracovník obsluhy pece

¢

Mistr údržby

Nást
up m
o

ž ný i
hned

Podrobné informace, včetně prohlídky závodu, budou poskytnuty při osobním pohovoru.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 387 925 370,
nebo přímo na závodě LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 137, Borovany
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DAVID BOROVKA

PROVÁDĚNÍ
STAVEB
rekonstrukce bytů
a interiérů
stavby rodinných domů
rekonstrukce
opravy a zateplení fasád
zpevněné plochy
(dlažby atd.)
Tel. č.: 776 132 651
e-mail: d.borovka@seznam.cz

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE
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