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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 2. března 2011
Rada městyse zrušila:
 usnesení Rady městyse č. 4 ze dne 12. 1.
2011 o jmenování JUDr. Rudolfa Hrubého
do funkce předsedy komise pro projednávání přestupků.
Rada městyse jmenuje:
 od 1. 2. 2011 do funkcí v komisi pro projednávání přestupků v Ledenicích:
Ing. Libora Trávníčka – předseda
Bc. Petra Kováře – předseda

V sobotu 30. dubna proběhne u Horní
Jámy další Tradiční ledenická májka.
(více uvnitř čísla)

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
úložiště bioodpadu
v Ledenicích pro rok 2011
Občané z Ledenic mohou ukládat bioodpad ze zahrádek na určená místa:
pouze posečenou trávu a listí:
1. na komposty na vlastních zahradách
2. hnojiště – směr z Ledenic do Č. B.
po pravé straně (u smrčků)
3. hnojiště – na poli za hřbitovem směr
z Ledenic do Slavošovic před stokou
odbočka vpravo
větve stromů ze zahrádek:
ve Zdržku ve skladovém dvoře údržby
městyse (vedle areálu p. Mandy).
Ukládání větví je možné po dohodě
s vedoucím údržby nebo se zaměstnanci
údržby městyse Ledenice, tel. 724 929
770, 606 281 655.
ukládání zeminy:
pouze po dohodě s vedoucím údržby
městyse Ledenice, tel. 724 929 770
nebo tel. 606 281 655.
Ukládáním bioodpadu na jiná místa na území Ledenic se občané dopouštějí přestupku
proti Obecně závazné vyhlášce č. 1/2009
O nakládání s odpadem čl. 4 písm. h) úložiště bioodpadu.
vedoucí údržby městyse Ledenice

Rada městyse schválila:
 dodatek ke smlouvě o výpůjčce ze dne
25. 2. 2009 s Římskokatolickou farností
Ledenice s tím, že ze smlouvy je vyňata par2
cela č. 110/4 – zahrada o výměře 128 m v k.
ú. Ledenice (jedná se o pozemek, který je
oplocen společně se soukromým pozemkem
parc. č. 110/2 pí Jany Králíkové).
 vyúčtování nákladů za poskytnutí lékařské
služby první pomoci zdravotnickým zařízením z Trhových Svinů občanům městyse
Ledenice za rok 2010 dle přílohy zápisu
v částce 7.473 Kč vč. DPH.
 smlouvu o pronájmu části veřejného prostranství za účelem provozu pouťových atrakcí v roce 2011 s p. Jaroslavem Holým za
jednorázovou smluvní cenu 23.000 Kč vč.
DPH.
 smlouvu o pronájmu části veřejného prostranství za účelem provozu pouťových atrakcí v roce 2011 s p. Emilem Flachsem za
jednorázovou smluvní cenu 2.500 Kč vč.
DPH.
 nákup okamžitého měřiče rychlosti, který
bude instalován v ulici Trocnovská z důvodu bezpečnosti a k omezení rychlosti projíždějících automobilů.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce
a. s. na pozemku KN 1249/1 v k. ú. Ledenice pro stavbu s názvem „Příp. STL Ledenice P1249/1, 1251/1, 4655/6, V.14.PF-41104107-191/1“ za jednorázovou smluvní úhradu 300 Kč vč. DPH.
 schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce a. s. na pozemku KN 4663 v k. ú.
Ledenice pro stavbu s názvem „Příp. STL
Ledenice P 4663,V.14.PF-4109-4108-482“
za jednorázovou smluvní úhradu 4.644 Kč
vč. DPH.

 schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce a. s. na pozemku KN 4655/5 v k.
ú. Ledenice pro stavbu s názvem „Příp. STL
Ledenice P 4655/2, 4655/5, V.14PF.41104107-393/1“ za jednorázovou smluvní
úhradu 2.520 Kč vč. DPH.
 schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce a.s. na pozemku KN 4609/9 v k.
ú. Ledenice pro stavbu s názvem „Příp. STL
Ledenice P193/13, 4609/9, V.14.PF-41104107-089/1“ za jednorázovou smluvní
úhradu 10.800 Kč vč. DPH.
 schválila smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce a.s. na pozemku KN 4650/2 v k.
ú. Ledenice pro stavbu s názvem „Příp.
STL Ledenice P 187/2, 4650/2, V.14.PF4109-4108-093/1“ za jednorázovou smluvní
úhradu 8.352 Kč vč. DPH.
Rada městyse zrušila:
 usnesení Rady městyse č. 34 ze dne 18. 3.
2009 o pronájmu pozemku parc. č. 728/10
v k. ú. Ledenice firmě Save ENERGY s. r. o.
Č. Budějovice
 usnesení Rady městyse č. 49 ze dne 15. 4.
2009 o bezplatném pronájmu nebytového
prostoru v budově sokolovny v Ledenicích
– užívání nebytových prostor v sokolovně
bude řešeno vydáním provozního řádu na
prostory ve II. patře.
Rada městyse projednala:
 žádost p. Radka Crkvy o vybudování chodníku před RD č. 611 v ulici 5. května v Ledenicích s tímto rozhodnutím:
− Rada městyse povoluje žadateli provedení zpevnění plochy na pozemku městyse
Ledenice parc. č. 3920/269 v délce 30 m,
šířce 1 m zámkovou dlažbou na vlastní
náklady žadatele s odůvodněním: v celé
ulici 5. května nejsou vybudovány chodníky a městys Ledenice nemá ve svém
rozpočtu na r. 2011 vyčleněny finanční
prostředky na budování chodníků v ul.
5. května.
− Rada městyse povoluje žadateli usazení
betonových odvodňovacích žlabů podél
boční příjezdové cesty na vlastní náklady
žadatele s tím, že žlaby budou osazeny na
hranici pozemku parc.č. 3920/245 tj. podél
oplocení tohoto pozemku v délce cca 17 m.
pokračování na str. 2
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ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 1
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 2. 3. 2011
Rada městyse schválila:
 na základě vydané dražební vyhlášky Exekutorským úřadem Klatovy záměr městyse Ledenice vykoupit nemovitost, která je předmětem
dražby parc. č. 1547/1 (zahrada) o výměře
866 m2 v k. ú. Ledenice a doporučuje tento záměr ke schválení zastupitelstvu městyse.
 podání žádosti o dotaci z Jč. kraje v rámci
dotačního programu „Oprava sportovišť “
na akci „Oplocení a rekonstrukce antukových kurtů ve sportovním areálu Ledenice“.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o provedeném dozoru
státu nad přezkoumáním hospodaření městyse Ledenice, který byl proveden pracovníky Ministerstva financí ČR ve dnech 28. 2.,
1.-3. 3., 7.- 9. 3. 2011.

 informaci starosty o výsledku provedené
kontroly Krajským úřadem – oddělením krizového řízení – předmětem kontroly byly
příspěvky z rozpočtu Jč. kraje v rámci grantového programu na podporu jednotek Sboru
dobrovolných hasičů v roce 2010.
Rada městyse schválila:
 prodloužení pronájmu nebytových prostor
v souladu s usnesením RM č. 1 a na základě
zveřejnění záměru o prodloužení pronájmu
nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích – budova A firmě Ledax o. p. s. od 1. 1. 2011 do 31. 12.
2011.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a. s. na pozemku parc.č. 3914 v k. ú. Ledenice pro stavbu „Ledenice p. č. 3910/1
přeložka VN, TS, NN, Save ENERGY“ na
základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřené dne 7. 9. 2009.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ve Zborově
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 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a. s. na pozemku parc. č. 2438/2 v k. ú.
Zborov pro stavbu „Ohrazeníčko, p. č.
2128/2 p. J. Fuka – připojení RD“ na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
uzavřené dne 28. 12. 2009.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a. s. na pozemcích parc. č. 3920/197,
4656/1 v k.ú. Ledenice pro stavbu s názvem
„Příp. STL Ledenice P3920/197, 4656/1,
V.14.PF-4110-4109-206“ za jednorázovou
smluvní úhradu 615 Kč bez DPH.
Rada městyse zamítla:
 na základě písemného vyjádření Osadního
výboru Zborov žádost vlastníků nemovitostí v k. ú. Zborov o obnovení – vybudování
cesty na pozemcích PK 2467 a PK 1378 v k.
ú. Zborov ve vlastnictví městyse Ledenice
směrem k chatové oblasti pod Zborovem.

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA
Sběr šatstva, dětských hraček
a kuchyňských potřeb
se bude konat ve dnech

6. a 7. května 2011
opět na faře.
Pátek 6. 5. odpoledne
od 15.00 do 18.00 hod.
Sobota 7. 5. dopoledne
od 9.00 do 11.00 hod.

INFORMACE
Na fotu zleva: Natálie Vyhnalová, Hana Voharčíková, Nela Viktorová, Sebastien Švábek,
Karolína Nekolná, Tomáš Sedlák, Lukáš Oppolzer, Bára Braunfuchs, Danny Ira, Matěj Vaňák
Během roku 2010 – 2011 se nám ve Zborově narodilo deset dětí. Což je husarský kousek,
když naše osada čítá 197 obyvatel.
Když se během roku začalo proslýchat, kde a ve které chalupě bude miminko, začali jsme
přemýšlet o záměru, vzhledem k počtu dětí, uspořádat vítání občánků přímo ve Zborově. Toto se
sešlo s velkým zájmem rodičů a podpořila jej i radnice městyse Ledenice, kde se běžně vítání
občánků koná. Proběhly některé organizační kroky a termín byl stanoven na 26. 3. 2011ve
14 hodin v sále Zborovské Bumbálky.
Abychom dosáhli kulaté desítky, zúčastnily se děti ve věku od několika dnů až po 11 měsíců.
Samotné vítání občánků zahájil a malé Zborováky do života přivítal místostarosta městyse
Ledenice Ing. Michal Vazač, taktéž zborovský rodák.Našim malým byly předány drobné upomínkové předměty, věnované městysem Ledenice a maminkám květiny.
Ke zpestření tohoto slavnostního odpoledne přispělo i vystoupení pětičlenného dětského
pěveckého sboru ZUŠ Ledenice, který vede pí učitelka Eliška Dvořáková. Děti sklidily velký
potlesk. Na klávesy hrál k dobré náladě zde již všem dobře známý Vojta Trnka z českobudějovického rozhlasu a jeho žák Vašík Voharčík ze Zborova.
Účast byla veliká, přišli se podívat i ostatní obyvatelé Zborova, sál byl zcela zaplněn.
Slavnostním odpolednem provázela všechny přítomné Lucie Juhasová, které patří velký dík
za pomoc při realizaci samotné akce a perfektně zvládnutou roli konferenciérky.
Nezbývá než bilancovat: „malí Zborováci“ ať Vás v životě čeká jen to dobré a ať jednou i Vy
přijdete v hojném počtu, se svými dětmi na vítání občánků … třeba do Zborova.
Václav Voharčík Zborovská Bumbálka

Místní knihovny Ledenice:
i v dubnu trvá
dočasná výpůjční doba
PO 12 – 18 hod.
PÁ 10 – 16 hod.

Místní knihovna Ledenice
nabízí literární novinky
Bonnie Bryant
Eva Kačírková
Hana Doubková
Roman Cílek
Jiří Hogan
Echo Heron
Matthew Reilly
Robert Crais
Jean Plaidy
Catherine Coulter
Joan Medlicott

– Dívky v sedlech
– Na mrtvé je spolehnutí
– Ďábelská past
– Sen o šibenici
– Konec Romantiků
– Nemocnice
– Strašák
– Ochránce
– Královy pošetilosti
– Pán ostrova
– Dny po svatbě
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MAS Sdružení Růže
připravuje 6. výzvu a školení
pro zájemce o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje 6. výzvu k podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova. Dotace je vyhrazena na investiční projekty (rekonstrukce budov a ploch, nákup vybavení a technologií) ve
výši 50 tis. - 1 000 000 Kč.
V této výzvě budou podpořena
tato opatření:
n Konkurenceschopnost zemědělství
Cílem tohoto opatření jsou investice do zemědělských staveb a technologií, včetně chovu včel,
pěstování zeleniny a hub, a prodej ze dvora. Tato
fiche je inovovaná, dosud z ní nebyl podpořen
žádný projekt. Žadatelé mohou v tomto opatření
získat 40-50% dotaci z rozpočtu projektu.
n Konkurenceschopnost mikropodniků
Cílem tohoto opatření je zakládání nebo rozvoj mikropodniku v činnostech zařazených do
těchto ekonomických činností – těžba a úprava ostatních nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod a služby.
V této fichi bylo dosud podpořeno celkem
9 projektů, např. Dřevotvar HaH - Briketovací
lis na dřevní odpad - 461 tis. Kč, Staněk Pavel
- Stavební úprava autodílny - 589 tis. Kč, Černý Daniel - Kovárna Blata - 414 tis. Kč, Cukrářství Homolková - 495 tis. Žadatelé mohou
v tomto opatření získat 50% dotaci z rozpočtu
projektu.
n Podmínky pro sociální služby
a zdravotní péči
Cílem opatření je zvýšení kvality poskytování
sociálních služeb ve spektru určeném Zákonem
o sociálních službách a zdravotní péče prostřednictvím rozvoje a modernizace infrastruktury
potřebné pro poskytování těchto služeb. V této
fichi byly dosud podpořeny 4 projekty, např.
O. s. Borůvka, Borovany - Úprava a vybavení
kuchyně - 700 tis. Kč, Město Borovany - Humanizace domu s pečovatelskou službou 880 tis. Kč a Město Nové Hrady - Zvýšení
kvality služeb DPS Nové Hrady - 900 tis. Kč.
Žadatelé mohou v tomto opatření získat 90%
dotaci z rozpočtu projektu.
n Podmínky pro kultivaci životního
prostředí
Opatření je zaměřeno na zlepšování vzhledu
obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich využití pro společenské,
kulturní a spolkové aktivity, včetně dětských
hřišť. Do přípravy i realizace projektu se předpokládá zapojení veřejnosti. Zde bylo podpořeno 6 projektů (např. obec Horní Stropnice Revitalizace veřejného prostranství Světví –
centrální část – 1 000 tis. Kč, Město Nové Hrady - Revitalizace veřejných prostranství města
Nové Hrady – 800 tis. Kč). Žadatelé mohou
v tomto opatření získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu.
n Podmínky pro ochranu a rozvoj
kulturního dědictví venkova
Opatření je zaměřeno na investice spojené
s obnovou nebo využitím kulturního dědictví

venkova. Vedle rekonstrukce památek je možné i zřizování nových stálých expozic a využití
památek ke vzdělávání veřejnosti. V tomto
opatření bylo podpořeno 11 projektů, např.
ŘKF Dobrá Voda - „Odvlhčení barokní fary“
– 700 tis. Kč, Město Nové Hrady - „Novohradská kovárna aktivní“ 320 tis. Kč, Hrady na
Malši - Konzervace zdiva druhého podlaží a
koruny věže tvrze Tichá – 500 tis. Kč. Žadatelé mohou v tomto opatření získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu.
Platné znění výzvy bude zveřejněno nejpozději do 11. dubna prostřednictvím webových
stránek MAS (http://mas.sdruzeniruze.cz), kde
je možno už v současné době se seznámit
s předběžným obsahem uvedených opatření
(Fichí).
Příjem žádostí bude probíhat do 2. května
2011 v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Borovany). V dubnu proběhne školení pro zájemce o
dotaci (13. 4. – Borovany 16 hod. v sekretariátu
MAS). Cílem těchto školení je seznámit účastníky se vším, co je spojeno s přípravou žádostí
o dotaci a následně s úspěšnou realizací plánovaných a podpořených projektů. Účastníci semináře získají CD s kompletní dokumentací
potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti.
Uvítáme, když nám Vaši účast na semináři
předem nahlásíte. Kontaktní osobou pro organizaci seminářů a evidenci účastníků je Olga
Černá (cerna@rozmberk.org, 602 471 653).
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte
sekretariát Místní akční skupiny (386 927 055,
724 643 050, guthova@cb.gin.cz, cerna@rozmberk.org). V sídle MAS (přístavba borovanské radnice) poskytujeme také konzultace
k Vašim záměrům.
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci dubnu slaví své jubileum:
70 let
Jiří Sládek z Ledenic
Jiřina Tichá z Ledenic
75 let
František Michl z Ledenic
Zdeněk Benedikt z Ledenic
83 let
Jaroslav Krofika z Ledenic
Jaroslava Hrdinová z Ledenic
85 let
Jaroslava Bílková z Ledenic
88 let
Jiřina Pobříslová z Ledenic
89 let
Karel Paul z Ledenic

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby svůj
požadavek sdělili osobně na Úřad městyse Ledenice nebo telefonicky na tel. č.
387 995 437, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme redakce
V březnu jsme se rozloučili:
® s panem Janem Chlupáčem,
zemřel 14. 3. 2011 ve věku 58 let
® s paní Růženou Pokornou,
zemřela dne 22. 3.2011 ve věku 87 let

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým i ledenickým rybářům za účast na posledním
rozloučení s panem Janem Chlupáčem,
které se konalo dne 24. 3. 2011.
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.
rodina

PODĚKOVÁNÍ
SDH OHRAZENÍČKO děkuje všem sponzorům, kteří věnovali věcný
dar do tomboly na hasičský maškarní ples konaný v sobotu 5. 3. 2011 ve
Zborově.
Srdečně děkují hasiči
Z maškarního plesu SDH Ohrazeníčko – maska Dlouhý, Široký a Bystrozraký

4

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2011

Ze života ledenické farnosti

Konalo se v postní době….
Každý čtvrtek po mši jsme procházeli křížovou cestu v kostele, jak bylo po léta zvykem, ale i nově ve farním sále na faře.
26. 3. ve 14 hod. se uskutečnila kající postní
bohoslužba a svátost smíření na faře.
26. 3. v 17 hod. měli i obyvatelé přímo v Ohrazeníčku možnost účastnit pobožnosti k Panně
Marii a dále mše sv. v kapli sv. Nejsvětější
Trojice.
2. 4. v 17 hod. měli i obyvatelé přímo ve Zborově možnost účastnit se křížové cesty a
poté mše sv. v kapli sv. Prokopa.
Co nás čeká….
17. 4. Květná neděle slavnostní mše sv.
s průvodem s ratolestmi v 10:00 hod.
21. 4. Obřady Zeleného čtvrtka v 17:30
hod.
22. 4. Křížová cesta nejen pro děti a jejich
rodiče v 15:00 hod.
Obřady Velkého pátku v 17:30 hod.
23. 4. Obřady katechumenů v 10:00 hod.
s následným společným sdílením ticha tohoto dne
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
(hodina bude upřesněna)
24. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
v 10:00 hod.
25. 5. Pondělí velikonoční v 10:00 hod.
Co prožijí o postu a Velikonocích věřící
a co to je katechumen?
Letos o Velikonocích budou v Ledenicích
pokřtěni čtyři dospělí lidé. Znáte jistě situaci,
kdy rodiče přinesou miminko ke křtu a pak je
velká sláva, jak se to patří. Ale nebylo přece
zvykem, aby se křtili dospělí! Naposledy byl
pokřtěn v ledenickém kostele o velikonoční
vigilii dospělý před dvěma roky.
Není to opravdu věc úplně běžná, víra už se
ani v Ledenicích jako v celé naší zemi nepředává z generace na generaci.
Velikonoce potkal opačný trend než Vánoce. Stále méně lidí ví, proč se Velikonoce sla-

ví, a slovo „pašije“ začíná být velmi cizí.
Tradice pašijí ztvárňovaných, hraných nebo
zpívaných se vytrácí anebo zůstává jen v kostelech (jsou čtené nebo zpívané na Květnou
neděli a Velký pátek - i vy si je letos můžete
přijít vyslechnout do ledenického kostela). A
přitom příběh o utrpení a smrti Ježíše Krista
má velkou a bohatou historii. I v současnosti
se dějí neobvyklé zázraky, že jsou mezi námi
lidé, kteří hledají ve svém životě tak, až
najdou.
Kdo hledá duchovní orientaci a zakotvení a
najde si někdy cestu na faru, kde se dozví
něco, co mu pomůže v jeho hledačství. Začíná
období – tzv. katechumenát, ve kterém je nově
příchozí – katechumen doprovázen. Toto období trvá minimálně rok. Četba evangelií a
dalších částí Bible je nepostradatelným průvodcem. Nemyslete ale, že katechumenát je
záležitostí mravnosti a nauky, nejde ani jen o
školení a jakési rozšíření dosavadních znalostí. Jde doslova o život, který chce takový člověk ukotvit uprostřed světa zmítaného
mnohými vlivy a otřesy. Ale čistě soukromá
cesta katechumena k Bohu by nestačila. A tak
je tu příležitost setkání se společenstvím
věřících, kteří tvoří živé jádro farnosti.
Velice důležitý je obřad „přijetí do katechumenátu“, touha člověka po křtu je vyslovena uprostřed věřících a církev ho přijímá s
radostí.
Od této chvíle tedy katechumeni patří do
Kristovy rodiny věřících, společně s nimi poslouchají Boží slovo a věřící se za ně modlí.
S našimi čtyřmi katechumeny jsme tuto pěknou událost zažili už na začátku adventu.
Dále se katechumeni stávají čekateli křtu.
Toto období splývá s postní čtyřicetidenní přípravou na Velikonoce. Je to období očišťování
a zasvěcování do křesťanské praxe.
V postním období probíhají různé obřady,
tzv. skrutinia. Jsou zaměřena k osvobození od
hříchu a ďábla a posilují v Kristu. Při nich se

foto Matěj Poláček
má objevit to, co je v srdci katechumena slabé,
nemocné a nepravé, aby se to mohlo uzdravit.
Dalšími obřady v postní době je předávání
pokladů víry - tedy Vyznání víry a modlitby
Otčenáš.
Vrcholem katechumenátu je přijetí svátostí, člověk se stává plně křesťanem.
Jistě žasnete nad náročností této přípravy,
snad je i jasnější, proč se na začátku článku
zmiňovaly zázraky. Ale tím vše nekončí, ba
naopak v pravém slova smyslu začíná.
Po křtu během velikonoční doby probíhá
další úsek, a to období mystagogie (z řečtiny
uvádění do tajemství). Je to doba, ve které
nově pokřtěný prožívá novou zkušenost se
svátostným životem a životem v křesťanském
společenství. Je třeba zdůraznit, že katechumenát není jen věcí žadatele o křest a duchovního, moc a moc důležitá je účast ostatních
pokřtěných na této přípravě.
Věřící mají být katechumenům nablízku
svou družností a otevřeností. Mají se i nadále
za ně modlit a doprovázet i po křtu. A to není
málo a není to jen tak. Vždyť o tom je katechumenát, čas velkých výzev, poznávání, otázek,
hledání nejen pro katechumeny, ale i pro věřící, kteří už jsou pokřtěni třeba jako malé děti.
Přeji Vám, abyste o Velikonocích prožili
velkou naději, která jde vstříc naší touze žít
věčně a kterou pro každého člověka otevřel
Zmrtvýchvstalý Kristus, když před tím za
všechny zemřel.
Na setkání s Vámi se těší jáhen
Pavel Poláček, administrátor

Masakr v Zalinech před 400 lety
V letošním roce proběhne nejen v Jihočeském kraji mnoho akcí spojených s čtyřstým
výročím od vymření Rožmberků. Protože byl
tento slavný šlechtický rod úzce spjat i s naším
městečkem, plánujeme se tomuto tématu na
stránkách Ledenického zpravodaje podrobněji
věnovat na podzim. Nyní si krátce připomeneme pouze drobnou, ale složitou, často zmiňovanou a zároveň neveselou kapitolu z českých
dějin, která s Rožmberky i Ledenickem souvisí a odehrála se na jaře roku 1611.
Přelom 16. a 17. století byl v Čechách ve
znamení náboženského boje mezi katolíky a
protestanty. Rovněž politické poměry nebyly
jednoduché, neboť v čele státu stál duševně nemocný císař a král Rudolf II. Habsburský.
Když se protestantům podařilo v roce 1609
vynutit si na něm vydání tzv. Majestátu, který
zaručoval určité svobody náboženství, ztratil
Rudolf definitivně důvěru své přísně katolické
rodiny a jeho panovnická pozice se začala silně otřásat.

Zoufalým pokusem o
zvrácení situace bylo formování desetitisícové armády,
kterou vytvořil z najatých
žoldnéřů pod záminkou vojenského zásahu na neklidné
německo-nizozemské hranici. V jejím čele stanul Rudolfův mladší a cílevědomý
bratranec Leopold, biskup
v německém Pasově. Na počátku roku 1611 se ovšem
vojáci, označovaní běžně Letecký pohled na osadu Zaliny
jako Pasovští, vypravili náhle (foto Martin Vavera, www.ze-vzduchu.cz)
na Rudolfův příkaz (snad
vnuknutý odpůrci Majestátu) do Čech a přes sko Rudolfova bratra Matyáše Habsburského.
České Budějovice dorazili do Prahy, kde Leo- Morálně naprosto zdecimovaní Pasovští se
pold očekával zisk trůnu a koruny po Rudolfo- proto raději po skupinkách odebrali zpět do
vi. Nezásobovaná a neplacená armáda s jižních Čech.
Jejich hlavním sídlem se staly Budějovice,
vidinou velké kořisti vyplundrovala Malou
odkud podnikali loupeživé výpady do blízkého i
Stranu a Hradčany, přičemž se proti ní rychle
pokračování na str. 5
připravovalo vojsko českých šlechticů a voj-
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Masakr v Zalinech
(pokračování ze str. 4)
vzdáleného okolí. Ke zdejším obyvatelům se
chovali velice nevybíravě, ačkoli prohlašovali,
že jsou vojskem českého krále. Venkovský lid
ve snaze o vlastní obranu se proti řádění bránil
zoufalými pokusy. K jedné takové události došlo právě v Zalinech, kde se Pasovští objevili
23. dubna 1611. Drancovali stavení, loupili a
přitom dokonce jednoho sedláka usmrtili a
druhého zranili. Zalinští si to nenechali líbit,
zabili dva z rabujících a jejich těla hodili do
studny na návsi. Odezva na sebe ovšem nenechala dlouho čekat, neboť Pasovští následně
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celou ves tvořenou přibližně 12 usedlostmi
vypálili, že z ní nezůstalo téměř nic. Místní
lidé pokud neutekli, neměli šanci přežít a byli
zmasakrováni. Obnova osady se jistě protáhla
na řadu let a existuje domněnka, že nová ves
byla oproti původní postavena opodál na jiném místě.
A jak to dopadlo s Pasovskými? Všechny
strany včetně nového českého krále Matyáše
korunovaného v květnu místo sesazeného Rudolfa byly nakloněny smírnému řešení, což
však bylo možné jedině tehdy, pokud by žoldáci dostali zaplaceno. V této chvíli rázně do
děje vstoupil stárnoucí velmož Petr Vok
z Rožmberka (který předtím několikrát na
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Třeboni hostil jednání zúčastněných vůdců) a
zmincováním rodinného pokladu pokryl většinu potřebných financí. K předání peněz transportovaných v šesti sudech došlo 9. června
1611 v prostoru mezi Lišovem a Štěpánovicemi, odkud se zbytky pasovské armády v následujících dnech přesunuly přes Český Krumlov
zpátky do Bavorska. Vokova ušlechtilá velkorysost, která zbavila Čechy nenáviděných nepřátel a nastolila znovu mír, byla bujaře
oslavena na třeboňském zámku. Na stejném
místě o pět měsíců později Petr Vok umírá,
čímž končí dějiny nejvýznamnějšího českého
rodu… Mgr. Jiří Cukr

Dětský maškarní
karneval
Letošní karneval se konal opět v naší Zborovské bumbálce 12. 3. od 14 hod.
A popravdě, letos jsme neočekávaly hojnou
účast masek, jelikož se nám s miminkama rozrthl pytel a čerstvým maminkám se většinou na
takovéhle akce nechce. A hle... u nás je tomu jinak. Masek bylo tolik, že jsme je nestačily
představovat. Ale nakonec jsme nezapomněly
ani na jednu. Jasnou převahu letos měly Sněhurky, které doplňovali čarodějové, princezny,
tanečnice, klauni. Přišli se na nás podívat i závodníci F1, mažoretky, Spiderman, děvečka,
Mickey Mouse, kovboj, Pat a Mat, Pipi, piráti a
indiáni s doprovodem fotbalisty a lva s tygrem.
Všechny masky soutěžily, tančily, zpívaly a
samozřejmě si za každou účast vyhrály nějakou mlsotu či drobnou hračku. Jako nejbláznivější a nejdivočejší byla opět soutěž „Mumie“,
ve které nám i rodiče ukázali svou zručnost a spolupráci s dětmi.
Letošní karneval tedy musím shrnout jako moc úspěšný pro tak velikou účast dětí v maskách za což jim děkujeme, chválíme a zveme na
příští rok.
Také musím tímto poděkovat všem masopustním maškarám, které
jako každoročně u nás přivítaly jaro průvodem vsí, navštívily všechna
stavení a u každého zahrály oblíbenou písničku. U každé chalupy jsou

masky většinou obdarovány klasickou „štamprlí“ na zahřátí a něčím
dobrým do žaludku. Leckde dostanou i nějakou tu korunu do kasičky a
právě díky těmto finančním darům a příspěvku městyse Ledenice jsme
letos mohly pořádat tak bohatý karneval pro naše děti, takže milé
„maškary“ moc Vám děkujeme.
A příští rok se upřímně těšíme.
Za Svaz žen Zborov Lucka Juhasová

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
V dubnu oslaví své 70. narozeniny členka naší organizace Jiřina
Tichá. Členové ji přejí zdraví, štěstí, pohodu, mít vždy dobrou náladu. Hodně hezkých chvil mezi námi.
Zveme občany na Velikonoční výstavu v sále U Králů společnou
s Ledňáčkem Ledenice na 8. a 9. dubna.
Členská výroční schůze se koná 28. dubna 2011 v klubovně podzámčí Borovany, začátek ve 14 hod. Na programu je i zdravotní
přednáška a poté zahrají p. Mareš a p. Beran.
těší se výbor ZO SPCCH

Dětský karneval v Zalinech
V sobotu 19. března se v Zalinech konal dětský karneval. Na úvod nám
zatancovaly ledenické roztleskávačky. Krásných masek se sešlo opět
hodně. Samozřejmě nechyběly soutěže a sladké odměny. Na závěr
karnevalu přišla na řadu tombola a všechny děti vyhrály krásné ceny.
Markéta Viktorová

6

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2011

ŽRALOCI LEDENICE
Žraloci v zimě nespali
Pomalu končí klidná zimní příprava a
nová sezóna klepe nedočkavě na dveře.
Zima ale pro softbalisty tak úplně klidná nebyla. Každá věková kategorie se v rámci
přípravy zúčastnila nejméně jednoho halového turnaje, jejichž nabídka
se neustále rozšiřuje.
Naši nejmenší – teebalisté, se zúčastnili přípravného turnaje v listopadu, kde obsadili z 10 týmů 3. místo a dalšího turnaje v únoru, kde
dokonce vyhráli.
Žáci jeli na svůj přípravný turnaj až do Mostu a odtud také přivezli
trofej nejvyšší.
Kadeti hráli přípravný turnaj již v listopadu a získali zde 2. místo.
Juniorky odehrály přípravný turnaj v únoru a stačily „pouze“ na
bramborovou medaili. Nejintenzivnější přípravou prošli muži, kteří po
loňském úspěchu, kdy se jako nováčci 2. ligy probojovali do semifinále
soutěže, museli tréninku věnovat mnohem více než ostatní. Muži absolvovali 3 víkendová soustředění a sérii 3 přípravných turnajů, nazvaných „Sharks spring training“. Účastníky těchto turnajů byli, kromě
Žraloků, národní tým juniorů ČR a týmy 1. nebo 2. ligy mužů (nejvyšších soutěží v ČR). V posledním turnaji byl navíc účastníkem prvoligový ženský tým Joudrs, jehož řada hráček je hráčkami reprezentace žen
ČR. Mužský tým Žraloků tak sehrál řadu velmi kvalitních zápasů a
výsledkově se na turnajích celkově umístil dvakrát na 1. místě a jednou
na 2. místě.
Ačkoliv je vždy dobré se turnajích umístit na předních pozicích,
jednalo se však jen o přípravu, teprve skutečná hrací sezóna naše herní
kvality prověří. A co nás čeká? V letošním roce budou hrát teebalisté 6
turnajů celostátní ligy a další turnaje basebalového superpoháru. Žáci
odehrají 6 turnajů extraligy žáků a nově totéž odehrají i žákyně. Kadeti,
protože budou hrát za účasti 3 kadetek, odehrají 2. kadetskou ligu
s možností postupu na finálový turnaj extraligy kadetů. Juniorky odehrají krajskou soutěž a 3 další turnaje. Několik hráček bude hostovat ve
vyšších soutěžích. Muži pak chtějí obhájit svou pozici ve 2. lize, příp.
pomýšlet na lepší umístění.
Na závěr bych ráda poděkovala především městysu Ledenice, TJ
Sokol Ledenice, DDM České Budějovice a všem sponzorům a rodičům
za podporu, bez které by naše činnost nebyla možná. Všem našim trenérům přeji pevné nervy a zdraví a hráčům hodně úspěchů a žádná
zranění. Sezóna 2011 právě začíná.
Hana Korčáková, prezidentka klubu Žraloci Ledenice

Muži - halový turnaj 12. 2. 2011 Č. Budějovice

Žáci halový turnaj Most 20. 2. 2011

Žraloci Ledenice a DDM České Budějovice
Vás zvou na Prázdninové putování po Praze
(aneb co jsme loni nestihli)
Termín: 1. – 4. 7. 2011
Cena 2.450 Kč zahrnuje: dopravu z Č. Budějovic do Prahy a zpět,
dopravu po Praze, celodenní stravování, ubytování,
všechny vstupy, pojištění.
Program:
1. 7. příjezd, ubytování
exkurze dp Parlamentu a Senátu ČR, muzeum vláčků,
příp. muzeum čokolády, večer divadlo (Shakespearovské slavnosti)
2. 7. výlet na Říp, Podřípské muzeum, Mělník
– soutok Labe a Vltavy, kostnice
3. 7. staré Židovské město, Muzeum Karlova mostu,
projížďka po Vltavě, večer Vodní svět Aquapalace Čestlice
4. 7. ZOO Praha, navečer odjezd domů

Teebal halový turnaj 19. 2., Č. Budějovice

Na úhradu mohou přispívat odbory zaměstnavatele.
Na základě vyplněné předběžné přihlášky od nás obdržíte poukaz se
složenkou k úhradě a podrobné informace k pobytu.
Přihlásit se můžete: RNDr. Hana Korčáková, DDM,
U Zimního stadiónu 1, 370 01 Č. Budějovice,
e-mail: korcak@ddmcb.cz, tel. 386 447 313, mobil: 724 094 869

O jarních prázdninách uspořádali Žraloci výlet do aquaparku Tropical Island u Berlína. Byl to skvělý zážitek a už se těšíme na další žraločí výlety.
Hanka Korčáková
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Mladý fotbal – Slavoj Ledenice
Fotbalová přípravka, ročníky 2000 a mladší, má za sebou nadmíru úspěšnou zimní přípravu, kterou korunoval 20. 3. halový turnaj mladších přípravek v Horní Stropnici. Turnaje se zúčastnila
hned dvě družstva Slavoje Ledenice. Mladší tým „B“ vybojoval
svoji historicky první remízu s družstvem H. Stropnice „B“. O výsledek 3:3 se přičinili – Vašek Voharčík, Tomáš Horký, Milan Bicera, Vojta Salák, Tadeáš Chadima a střelec hattricku Vítek
Kopecký. Náš tým „A“ složený ze starších hráčů (Petr Pelikán,
Tobiáš Čouza – 5 gólů, Vašek Hinterhölz, Adam Jindra – 1 gól a
Marek Michner – 1 gól) odehrál nejlepší zimní turnaj vůbec a po
výsledcích H. Stropnice „A“ 0:0, Č. Velenice 2:3, Ledenice „B“
2:0 a H. Stropnice „B“ 3:0, obsadil na turnaji celkové 2. místo!
Nejlepším hráčem turnaje byl navíc vyhlášen kapitán týmu Slavoj
Milan Bicera
Ledenice „B“ – Milan Bicera!!!
Zimu jsme tedy úspěšně přečkali a tvrdé palubovky v hale opět – nejlepší hráč turnaje
H. Stropnice, 20. 3. 2011
vyměnili za zelený trávník.
Srdečně Vás zveme na naše domácí mistrovská utkání:
Mladší přípravka
Starší přípravka
Pátek 1. 4.
Zliv (od 16,00)
Pátek 15. 4.
Dobrá Voda „B“ (od 16,00)
Jankov (od 18,00)
Pátek 6. 5.
Mokré (od 16,00)
Rudolfov (od 18,00)
Pátek 20. 5.
Jankov (od 16,00)
Nemanice (od 18,00)
Pátek 3. 6.
Dynamo Č. B. „C“ (od 16,00)
Loko Č. B. „B“ (od 18,00)
Pátek 17. 6.
Slávia Č. B. „B“ (od 16,00)
Hrdějovice (od 18,00)
Robert Čouza

Mladší přípravka Slavoj Ledenice – halový turnaj H.Stropnice 20. 3. 2011

Ledeničtí osmáci pomohli Japonsku
O tom, že výuka na základní škole nejsou jen vzorce a pravopisná pravidla, nemusím, doufám, nikoho přesvědčovat. Žáci letošní osmé třídy projevili nejen zájem
o dění ve světě, ale i notnou dávku soucitu a sociálního cítění. Během vyučování jsme
samozřejmě diskutovali o živelné katastrofě, která postihla v minulých dnech Japonsko. Osmáci se následně mezi sebou dohodli, že finanční prostředky již dříve shromážděné pro jinou charitativní akci, pošleme na pomoc při odstraňování následků
tsunami.
Tento nápad se setkal s takovou odezvou, že někteří žáci osmé třídy mezi sebou
vybrali ještě další peníze, takže celkový obnos, jenž jsme přes konto Armády spásy
v minulém týdnu do těžce zkoušeného Japonska zaslali, činí 1.700,- Kč. Možná někomu ta částka připadne jako nevelká, ale dle mého mínění každý projev solidarity a
snahy pomoci je v dnešní sobecké době vítaný.
Poděkování pochopitelně patří také těm rodičům, kteří projevili pochopení a podpořili své potomky v jejich snažení. Uvědomili si totiž to, co znali lidé již ve starověku: nejlepší výchova je pozitivní příklad.
Mgr. Josef Pařízek, třídní učitel

TJ Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Při čtení těchto řádků budeme mít v jarní
části v I. B odehraný první zápas, zatímco rezervní tým odehrál ve IV. třídě utkání dvě. Ještě než jsme zahájili jarní část, probíhala zimní
příprava, která čítala jednadvacet tréninkových jednotek. Byla obohacena o dva spinningy a soustředění v Mutěnicích ve dnech 3. až
6. března. Tam mužstvo absolvovalo pět tréninkových jednotek a dva přípravné zápasy. S Mutěnicemi 1:5 (Šíma st.) a Poddvorovem 1:6
(Pavlík). Toto soustředění absolvovalo mužstvo
ještě bez nově příchozích hráčů, protože jednání
o jejich působení v Ledenicích probíhala.
Když jsem v únoru psal, že na posilách pracujeme, ale že jejich jména odtajníme, až bude
jistota, že u nás budou hrát, tak vám je nyní
mohu představit. Z Borovan prodloužil hostování Josef Svoboda a dalším borovanským
hráčem u nás bude nadějný mladíček Lukáš
Winkler. Z českobudějovické Slávie přicházejí bombarďák Michal Bez a další mladá krev
Jakub Fošum. Z SK Dynamo ČB bude hostovat Radek Šíma ml. a z Hrdějovic jsme získali
Filipa Mičana. Do rezervního týmu se zapojí
Miloslav Langer a Libor Lamáček. Už s novými tvářemi jsme odehráli přípravné zápasy se
Štěpánovicemi 8:3 a N. Vsí – Brlohem 3:3 a
s Mladým 3:1, což byla generálka na první
mistrovské utkání 2. dubna v Kardašově Řečici. Při pohledu na sestavu si troufám napsat, že jsme pro posílení týmu udělali
maximum a teď záleží jenom na klucích, aby
se podařilo I. B v Ledenicích zachránit. Určitě budeme spoléhat na podporu vás fanoušků, a že budete v hojném počtu chodit
kluky povzbuzovat.
Prvně se A mužstvo představí doma 9. dubna
od 17:00 hodin v zápase s Třeběticemi, kterým
jsme na podzim sebrali u nich tři body. Tolik
o dění v mužských týmech oddílu kopané.
Výbor TJ Slavoj Ledenice děkuje všem
sponzorům a členům TJ za věcné dary do tomboly. Dík patří i holkám z volejbalu za přípravu tomboly a její vydávání.
Závěrem připomínám, že se blíží volební
valná hromada, kde si budeme volit nový výbor TJ.
za oddíl kopané Zdeněk Vitoušek

Slavoj Ledenice
Vážení členové Slavoje Ledenice, oznamuji vám,
že se dne 15. 4. 2011 v pátek od 20 hod. v sále U Králů
koná výroční členská schůze, při které zároveň proběhnou volby nového výboru.
Touto cestou tedy vyzývám zástupce jednotlivých
oddílů a družstev aby se včas přihlásili na kandidátní
listinu.
Jistě máte výtky k současnému výboru a zároveň
dostatek podnětů co dělat lépe, jak práci výboru zdokonalit či myšlenku, jak dále rozvíjet činnost Slavoje.
Činností ve výboru je možné toto uvést v praxi.
Zájemci o zápis na kandidátku mohou kontaktovat
Zdeňka Vitouška, Václava Fabiána, Roberta Čouzu a
Martina Štěcha.
Jménem Slavoje Ledenice Martin Štěch
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HC LEDENICE
Během zimy 2009 nadšenci z Ledenic a
okolí utvořili amatérský hokejový tým HC
LEDENICE.
Hráči se vybavili odpovídající výstrojí a sváděli souboje s podobnými hokejovými partami.
Jako krok vpřed ve vývoji týmu byl vstup
do 6. ročníku soutěže „Amatérská hokejka“.
V létě před novou sezonou se v týmu dohodla organizační pravidla a velmi důležitý
moment nastal při získání trenéra Zdeňka Pokorného. Do sezony 2009/2010 jsme tedy
vstupovali s velkým očekáváním.
V soutěži jsme byli bráni jako outsideři a
v počátku se to i potvrzovalo, naše výkony
však postupně rostly a výsledkově jsme se
dostali na špic soutěže. Celkem jsme 12x vyhráli, 1x remizovali a 6x prohráli se skórem
134:87. V soutěži jsme se utkávali s týmy
Schmied T. Sviny, HC T. Sviny, HC H. Stroppokračování na str. 9

K U L T U R N Í
Ó VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
pořádá RC Ledňáček společně se Svazem
postižených civilizačními chorobami Ledenice – Borovany
Sál U Králů Ledenice
pátek 8. dubna od 9 do 18 hod.
sobota 9. dubna od 9 do 12 hod.
Ó VELIKONOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
DIVADÉLKA LEDŇÁČEK
S NADÍLKOU OD ZAJÍČKA !!!
Děti Vám zahrají dvě pohádky, zazpívají,
zatancují, zarecitují básničky a mimo jiné
se na Vás opět přijede podívat klaun Pepino a skupina se zajímavou taneční sestavou Veronika + Ondřej.
Divadelní sál Ledenice
Čtvrtek 14. 4. v 17 hod.
Vstupné dospělý 30 Kč
Malí herci se velmi těší na veřejné vystoupení, takže je lidičky i děti přijďte povzbudit a podpořit. Za to budete mít sladkou
odměnu od velikonočního zajíčka.
Ó Hroší prozatímní divadlo SDH Borovany
uvádí megabláznivou krimikomedii Jana
Váchala
MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE
ANEB KAM ZMIZEL TEN
DIAMANT?
Divadelní sál Ledenice
Sobota 16. 4., Začátek 19 hod.
Vstupné 50 Kč
Zveme všechny divadelní příznivce.
Ó Základní škola Ledenice a hasiči zvou
všechny nadšené řidiče jízdních kol všech
věkových kategorií na další ročník
JÍZDY ZRUČNOSTI
Bude se konat v již tradičním prostoru u
Domu s pečovatelskou službou v Ledenicích v neděli 17. 4. od 13 hodin.
Vybrané disciplíny – slalom, převoz kelímku, podjezd laťky, přehupovací lávka, na-

P Ř E H L E D
vlečení kroužku na tyč, jízda po prkně,
přesné zastavení a testík pro větší a velké.
Nebojte se nic a přijeďte si zasoutěžit a pobavit se.
Ó KONCERT ŽÁKŮ
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Divadelní sál Ledenice
středa 20. 4.
začátek 17 hod.
vstupné dobrovolné
Ó LEDENICKÁ MÁJKA
sobota 30. 4., Horní Jáma
Program:
RC Ledňáček od 16 hod.:
w Soutěž o ledenickou čarodějnici v hodu
koštětem do dálky – 3. ročník
(pro ženy a dívky od 15 let)
w Pohádkové divadélko Ledňáček zahraje
„O perníkové chaloupce“
(vstupné dobrovolné)
w Dětské soutěže s čarodějnickou tématikou a
tombolou !!! (cena tomboly 5 Kč a vyhrává
lístek označený razítkem)
w Vytvoření vlastní čarodějnice z hadrů
(cena 10 Kč)
w Pálení čarodějnic
Vztyčení májky cca v 17 hod.
− hudební doprovod v průběhu odpoledne
(harmonika, basa, klarinet)
− večerní májová veselice – hraje Spanilá jízda
Občerstvení:
rybáři pro Vás připravují:
− speciality na grilu (vepřové plátky, klobásy,
smažené ryby atd.)
VESELÁ KLOBÁSA
zajistí lahodné a osvěžující nápoje
− Regent ležák / kvasnicové
− limo, káva, grog atd.
Srdečně zvou ledeničtí rybáři, rodinné centrum Ledňáček a městys Ledenice.

PROGRAM NA DUBEN
Rodinné centrum je otevřené každou
středu odpoledne od 16.30 – 17.30 hod.
Během této doby si děti mohou pohrát
v herně, anebo se zapojit do programu, který vede Šárka Kříhová. Vstup je zdarma.
Navštivte naše stránky www.rclednacek.cz
Ó 6. 4. Jarní malování
(výkresy se budou dávat na výstavu
v sále U Králů)
Ó 13. 4. Pleteme pomlázku
Ó 20. 4. Zdobíme vajíčka
¡ Pohádkové divadélko
Každý čtvrtek od 16:30 – 18:30 hod.
(vede Šárka Kříhová)
Pohádka pro duben „Perníková chaloupka“
31. 3. Seznámení s příběhem
a rozdělení divadelních rolí.
7. 4. Tvoření kostýmů + zkouška hry
14. 4. Zkouška hry
21. 4. Zkouška hry
30. 4. Představení hry na čarodějnicích!!!

Pravidelní kroužky pro děti:
¡ Pondělí – Keramický kroužek pro děti
16 - 17 hod. a 17 - 18 hod.
(vede Zdeňka Hlaváčová
tel. 723 406 232)
¡ Úterý – Pískání pro zdravé dýchání
16 - 17 hod.
(vede Iva Plojharová tel. 607 242 046)
¡ Pátek – Tvořivá dílnička
15 - 16 hod.
(vede Miluše Ochozková tel. 775 336 739)
¡ Večerní keramika – probíhá každé
druhé pondělí (4. 4. a 18. 4.)
vždy od 19.00 hod.
Není nutné se předem přihlašovat.
Cena za lekci je 60 Kč.
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HC LEDENICE
(pokračování ze str. 8)
nice, HC Ločenice a HC Borovany, jenž byl
loňským vítězem.
Naši stoupající formu lze přisoudit pravidelným tréninkům, které probíhaly v sobotu
ráno od září do března ve Veselí nad Lužnicí.
Od půli prosince do půli února ještě přibyl trénink ve čtvrtek večer v Třeboni. Avšak největší zásluha na zvyšující se výkonnosti týmu i
jednotlivců patří trenérovi Zdeňkovi Pokornému, kterému patří dík za jeho přístup i nervy.
Při tréninku nám dal zabrat a při hře se snažil
do nás vštípit taktiku a správnou organizaci.
Současný kádr čítá cca 25 hráčů, přičemž
cca 18 z nich byli ti pravidelnější. Nejpočetnější a hlavní páteř týmu tvoří hráči z Ledenic,
další jsou z Č. Budějovic, Dubičného, Kališť,
Štěpánovic, Slavošovic či Prahy.
Jako důkaz, že i ryze amatérský hokej není
levnou záležitostí, uvedu několik údajů:
hráčská výstroj cca 15 – 20 tis. Kč, za tréninky mezi sebou hráči vybrali 70 tis. Kč, zápasy si hradili jen nominovaní cca 33 tis. Kč.
K tomu se kromě tréninků a mistráků odehrálo
ještě několik dalších přátelských utkání. A ke
všem akcím se musíme dopravit na stadiony
do Veselí n. Luž., Soběslavi, Třeboně, Č. Budějovic, Č. Krumlova.
Na příští sezonu se chystáme doplnit dresy pro
větší sladění týmu, nakoupit alespoň 50 puků a
jiné doplnění výbavy. S nadšením tedy uvítáme každého drobného přispěvatele, který nás
tím podpoří v další činnosti.
Koho zajímají výsledky i další informace
o HC LEDENICE může se podívat na
www.hcledenice.estranky.cz.
za tým HC Ledenice Martin Štěch
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VY SE PTÁTE,
KRASEC VÁM
PORADÍ
VAŠE OTÁZKA:
Jak je to s kadmiem, které se prý používá v solárních
elektrárnách? Nemůže se uvolnit do půdy? Co až panely doslouží?
NAŠE ODPOVĚĎ: Polykrystalické články z teluridu kadmia (CdTe) jsou vedle křemíkových jedny z
nejstarších. V současnosti se používají tam, kde
má provozovatel k dispozici velkou plochu, protože
oproti křemíkovým mají nižší účinnost. Na druhou
stranu využijí více difusního, tedy rozptýleného
záření a jsou na instalovaný watt poměrně levné.
Kadmium na jejich výrobu se získává jako vedlejší
produkt těžby zinku (80 %), a z vyřazených baterií
(20 %).
Vlastní panely z tohoto materiálu toxické nejsou, není ani možné, aby se kadmium nějak vymývalo či vylučovalo. Věřím, že při výrobě v zemích
západní Evropy nebo v USA jsou dodržovány vysoké standardy, aby nedocházelo k únikům do
prostředí. Jak je tomu ale při výrobě v Číně s obecně nízkými environmentálními požadavky, za to
bych již ruku do ohně nedal. V každém případě je
dobře, že se stávají komerčně dostupnějšími jiné,
alternativní materiály s vyloučením kadmia.
Česká průmyslová fotovoltaická asociace uvádí, že
tento typ panelů není investory v České republice příliš
používán. Nějaké statistiky vzhledem k razantnímu rozvoji tohoto odvětví k dispozici ale nejsou. Jeden z největších dodavatelů CdTe panelů, firma First Solar, má již
funkční systém odběru a kompletní recyklace zahrnutý v
ceně. Česká vláda připravila nový zákon na podporu
obnovitelných zdrojů energie, jehož součástí je systém
zpětného odběru jak pro nové, tak pro již stojící instalace
fotovoltaických elektráren, takže by neměla nastat situace, které se mnozí děsí, že po 20 až 25 letech zůstanou
panely na polích, zatímco firmy ukončí svou činnost.
Odpovídal: Ing. Edvard Sequens, Calla
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH
36. KONCERTNÍ SEZÓNA 2010 - 2011

13. dubna

ORBIS TRIO
Petra Vilánková – housle
Petr Malíšek – violoncello
Stanislav Gallin – klavír
Koncert probíhá v Kulturním domě v Trhových Svinech od 19 hod.
Odjezdy autobusu z Ledenic v 18,15 hod.
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 386 322 487 e-mail zusts@quick.cz

ZAHRADNICKÉ
POTŘEBY
Milan Gabriška
F. Sládka 340, 373 11 Ledenice
tel. 733 724 914, 731 969 449
nabízí:
¡ jarní hrnkové květiny: petrklíče,
macešky, narcisky, hyacinty aj.
¡ osivo:zeleniny, květin, bylin
¡ sadbové brambory, cibuli sazečku
¡ jarní cibuloviny: lilie, jiřiny, mečíky aj.
¡ sazenice rostlin: salát, kedlubny, rajčta aj.
¡ sazenice muškátů, surfinií aj. balkonové
květiny
¡ substráty, hnojiva, postřiky, květináče,
obaly, truhlíky obyčejné, samozavlažovací aj.
¡ substrát zahradnický pěstební 70l
= 118 Kč (výrobce Rašelina Soběslav)
¡ muškátová zemina 40l = 90 Kč
(výrobce Rašelina Soběslav)
¡ řezané květiny
(vazba svatební, smuteční, příležitostní)
¡ sušené dekorace
¡ jarní dekorace
¡ umělé květiny (velký výběr např. zlatý
déšť větvička již od 8 Kč)
¡ drobné dárkové zboží
(obrázky, vázy, svíčky aj.)
UNIKÁTNÍ NOVINKA
PŘEDKLÍČENÁ PETRŽEL ORBIS
− jsou nastartovány fyziologické procesy
klíčení
− vzchází rovnoměrně
− vyklíčí za 5 - 7 dní
− výsev nutný provést do 30. 6. 2011
− obsah sáčku nesmí promrznout
− k dispozici od 7. 4. 2011
− cena sáčku = 14 Kč
prodejní doba:
Pondělí: 13 – 17 hod.
Úterý - pátek: 9 – 17 hod.
Sobota: 8 – 12 hod.
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CA Ing. Jitka Šafratová
K Hájovně 772, 370 06 Srubec
Prodej zahraničních, exotických i tuzemských zájezdů
od renomovaných cestovních kanceláří.
Nově v prodeji zájezdy od CK Neckermann.
Prodej „ last minute“.
tel: 602 969 492, 723 737 820
e-mail: ck-safratova@vol.cz

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice

V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040

CHCETE SI PŘIVYDĚLAT
pár tisícovek měsíčně?
Žádný prodej, žádné povinné výkony,
žádné poplatky, pouze možnost
přivýdělku. Pro šikovné a aktivní je
zde i možnost nadprůměrných
výdělků. Osobní jednání si
domluvte na telefonu

603 530 346

KOMINICTVÍ
MILOSLAV KOKTA
5. května 196, 373 11 Ledenice

Kontroly, čištění,
vložkování komínů
Tel.: 607 543 564

duben 2011
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
OD DUBNA CO NEJDELŠÍ
JARNÍ SLEVY UHLÍ!!!

w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina
w hnědé uhlí, brikety

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 16,00
sobota
7,00 - 12,00

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!
Uhelné sklady Ledenice - teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
Na Zahradách 512, Ledenice

mobil: 602 662 693
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Náměstí 145, Ledenice, tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, Pá 8.00 – 16.00 hod.
St 8.00 – 12.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 18.00 hod.
PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ
VLASŮ, CRAZY MELÍRKY

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE
dle objednání v kadeřnictví

Ledenický
zpravodaj najdete
v elektronické
podobě na
www.ledenice.cz.
Uzávěrka dalšího
vydání je
26. dubna 2011.
Své příspěvky
můžete zasílat na
adresu:
Městys Ledenice,
podatelna,
Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail:
kultura@
ledenice.cz

duben 2011

řádková inzerce

 Koupím palivové dřevo. Ledenice tel. č. 721 209 413.

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 970 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

