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Zdarma

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ
MOSTU
Sobota 26. květen od 14 h
Program:
w projev starosty městyse Ledenice Mgr.
Miroslava Fraňka a hostů
w za účasti ledenických spolků odhalení
sochy sv. Jana Nepomuckého a kříže
w požehnání mostu
w vystoupení ženského pěveckého sboru
pod vedením Ing. Jaroslava Korčáka

INFORMACE OBČANŮM
Na základě pravidelného místního ohledání stromořadí „Na náměstí u kostela“, které je zařazeno v registrovaném významném krajinném prvku, byl pracovníkem Odboru ochrany ŽP Magistrátu města České Budějovice označen kaštan jako značně prohnilý. Z důvodu objektivního a
odborného posouzení zdravotního stavu kaštanu zadal Odbor ochrany ŽP Magistrátu města
Č. Budějovice vypracování znaleckého posudku firmě Strom zelený s. r. o., Praha.
Ing. Luboš Fendrych, znalec, který posudek vypracoval, jednoznačně doporučil vykácení
kaštanu z důvodu bezprostředního ohrožení okolí.
Zároveň městys Ledenice oslovil firmu ARBON, profesionální
péče o dřeviny Český Krumlov,
o jejich odborný názor. Výsledek se
naprosto shodoval se závěrem znaleckého posudku Ing. Fendrycha.
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany ŽP vydal na
základě znaleckého posudku rozhodnutí, ve kterém povoluje městysi Ledenice pokácet zmíněný
kaštan i mimo období vegetačního klidu a to především z důvodu
zachování bezpečnosti chodců,
ale i uchránění majetku před možnými škodami. Proto bude kaštan
v nejkratším možném termínu poražen.
Stromořadí kolem kostelní zdi
však zůstane zachováno. Kaštan a
lípu poraženou v minulých letech
nahradí dvě vzrostlé sazenice lípy.
Dle zápisu v ledenické kronice
byl kaštan vysazen v roce 1877.
vedoucí údržby městyse

Program u rybníka Lazna:
15–19 h
– hraje hudba
– vystoupení ledenického ženského
pěveckého sboru
– vystoupení žáků ZŠ Ledenice
15.30 h
– Divadlo STUDNA
pohádka Princ Jaromil
( rybník Lazna u pláže)
16.30-19 h
– Divadlo STUDNA
Úžasný svět her
(dvě herní stanoviště pro děti
– na pláži a na hrázi)
od 19 h
– hraje kapela S. A. M.
21.45 h
– OHŇOSTROJ
Bohaté občerstvení, moravská vína

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA
Oděvy, hračky a kuchyňské potřeby
se budou vybírat

v pátek 11. května 2012
od 15 do 18 h

a v sobotu 12. května
od 9 do 11 h, vždy na faře.

S. K.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 28. 3. 2012
Rada městyse schválila:
 na základě cenových nabídek nákup tažného rozmetadla T 130 včetně rozvaděče a
montáže od firmy Agrozet a. s. Č. Budějovice za částku 294 960 Kč vč. DPH. Uvedené zařízení bude zakoupeno pro potřeby
údržby městyse Ledenice.
 cenovou nabídku firmy ČEVAK a. s. na
zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení pro stavbu „Ledenice,
Zborov, vrt ZHV 3“ včetně zajištění inženýrské činnosti pro územní řízení a stavební
povolení za částku 47 400 Kč vč. DPH.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku městyse Ledenice parc. č. 4609/3 v k. ú. Ledenice pro stavbu
s názvem „Ledenice, p. č. 1084/4, Hlásek,
přípojka NN“ na základě smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené s E.ON Distribuce dne 8. 6. 2011.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty k projektu „Zateplení fasády a výměna oken na budově hasičské zbrojnice v Ledenicích“. Výzva pro podání žádostí
o dotaci byla vyhlášena dne 29. 2. 2012 a již
1. 3. 2012 byla vyčerpána alokace registrovaných projektů (z 95 % byla vyčerpána
projekty, které již byly neúspěšné v minulých výzvách a projekty z programu Zelená
úsporám, které byly připraveny v den vyhlášení). Rada městyse doporučuje starostovi podání žádosti o dotaci na uvedený
projekt v dalším možném termínu.
 vyúčtování střelecké soutěže pořádané dne
17. 3. 2012 dle přílohy zápisu.
Rada městyse souhlasí:
 s pořádáním kulturní akce „Noc s Andersenem“ v Místní knihovně v Ledenicích v termínu od 30. 3. od 18:00 hodin do soboty
31.3. do 08:00 hodin.

Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 18. 4. 2012
Rada městyse za účasti členů osadního výboru a stěžovatelů projednala písemnou stížnost Jana a Pavla Šimákových ze dne 10. 4. na
provoz a užívání antukové plochy na veřejném
prostranství ve Zborově parc. č. 2521/3.
Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu
městyse vymezit v novém územním plánu
městyse Ledenice, který bude pořízen nejpozději do roku 2015 další vhodnou plochu pro
sport a rekreaci v osadě Zborov.
Rada městyse doporučuje starostovi městyse zajistit u odborného projektanta zpracování
alternativních návrhů na úpravu stávajícího
sportovního areálu ve Zborově za účelem
zmírnění či odstranění vzniklých problémů
souvisejících s užíváním tohoto areálu.
Rada městyse vzala na vědomí:
 výroční zprávu Místní akční skupiny Sdružení Růže za rok 2011.
 informaci starosty o záměru GE Money
Bank na zřízení služby mobilní pobočky
GE Money Bank a jejího technického provozu na veřejném prostranství na náměstí
v Ledenicích.
 Protokol o provedení revize knihovního
fondu v Místní knihovně v Ledenicích za
rok 2011 a souhlasí s vyřazením nezvěstných knih z fondu knihovny dle přílohy protokolu.
Rada městyse neschválila:
 uzavření „Dohody podílových spoluvlastníků o užívání společné věci“, jejíž návrh
předložila Tělocvičná jednota Sokol Ledenice.
Rada městyse schválila:
 na základě žádosti mimořádný příspěvek
pro TJ Sokol Ledenice na úhradu spotřeby
energií v sokolovně v Ledenicích ve výši
30 000 Kč vč. DPH.

V dubnu bylo v Ohrazení instalováno dětské hřiště. Náklady,
plně hrazené městysem Ledenice, dosáhly výše 80 000 Kč.
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plocha) rybník Slavíček v k. ú. Ledenice
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o výměře 8 038 m místní organizaci Českého rybářského svazu Ledenice za těchto
podmínek:
– nájem na dobu neurčitou,
– nájem ve výši 1 000 Kč/rok/za celou
pronajatou plochu rybníka s inflační doložkou.
Povinnosti nájemce:
– provozovat rybniční hospodářství na
tomto rybníce s péčí řádného hospodáře,
– zajistit pravidelnou údržbu celé pronajaté plochy,
– určit správce rybníka,
– zajistit povodňovou pohotovost na regulaci hladiny vody.
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
3819/1 a 3879/4 ve vlastnictví Jč. kraje se
správcem pozemku Správou a údržbou silnic Jč. kraje pro stavbu vodovodního a kanalizačního řadu v Ledenicích v ulici
Sokolská.
 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích městyse Ledenice parc. č.
4628/2 a 3921/1 v k. ú. Ledenice s E.ON
Distribuce a. s. na základě úpravy projektu
kabelového vedení NN pro stavbu „Ledenice K3920/85 – p. Prokop – kabel NN“.
Věcné břemeno bude zřízeno za těchto podmínek:
– úplatně za jednorázovou úhradu ve výši
21 400 Kč + DPH dle platného ceníku
městyse Ledenice,
– smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení Rady městyse
č. 113 ze dne 7. 10. 2009.
 „Zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2011“ sepsaný kronikářem městyse Ledenice Mgr. Jiřím Cukrem s tím, že do zápisu
budou doplněny písemné připomínky členů
Rady městyse.
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INFORMACE PRO OBČANY
ČESKÉ REPUBLIKY
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je
mít občanský průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve
v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a
nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský
průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také
musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč,
protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8.
Sazebníku správních poplatků, který je přílohou
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu
30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.

SETKÁNÍ INFORMAČNÍCH CENTER A SUBJEKTŮ
CESTOVNÍHO RUCHU V BOROVANECH
V úterý 17. 4. se v krásném
prostředí borovanského zámku
uskutečnilo 2. setkání informačních center a subjektů cestovního ruchu z česko-rakouského
příhraničí. Zorganizovala jej MAS Sdružení Růže ve spolupráci s IC města Borovany. Také letos je akce podpořena z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013.
Sešlo se 40 účastníků, z nich 6 bylo z Rakouska (Waldviertel Tourismus, Naturpark Dobersberg, město Weitra). Subjekty cestovního ruchu tentokrát zastoupil Borovanský mlýn a ZOO
Dvorec u Borovan, tvrz Žumberk. Dopolední program byl věnován představení plánovaných aktivit pro letní turistickou sezonu jak na české, tak na rakouské straně hranice s cílem vzájemně se
informovat o novinkách a zajímavostech před nadcházející turistickou sezonou. Ukončila ho
burza turistických informačních materiálů a mapek.
Odpolední program pro české účastníky byl opět na zámku – workshop na téma „Jak přispět
k rozvoji cestovního ruchu v oblasti Novohradska, Trhovosvinenska a Borovanska. Pro rakouské hosty jsme připravili malou exkurzi po zajímavých památkách českého příhraničí. Ukázali
jsme jim kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů, Buškův hamr, tvrz Žumberk a kostel
Dobrá Voda.
Věřme, že účastníci tohoto setkání načerpali nové podněty a náměty pro další práci i spolupráci a sejdou se zde opět za rok.
Ing. Eva Dupkaničová
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INFORMACE Z ORDINACE
PRAKTICKÉ LÉKAŘKY
PRO DĚTI A DOROST
MUDr. JANY KADEROVÉ
UPOZORNĚNÍ RODIČŮM
Od 1. 4. 2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům
(což jsou pacienti do 18 let věku). Tato pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.
• S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již
diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka) nebo léčebným, musí
být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním
rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný
apod.). Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.
• Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další
zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho
života, tedy když výkon s sebou nese riziko
poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování), je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného
souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem.
• U pacientů starších 15 let může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak
budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy
pokud bude tento souhlas rodičem udělen,
již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič).
• Rodič může písemně určit oprávněnou osobu
(osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče,
druh, teta, sourozenec apod.) při doprovodu
na běžné vyšetření v ordinaci.
Všechny souhlasy (http://www.kaderova.com/dolumenty_stazeni.html) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy
vyžadována jejich písemná forma.
Výjimkou jsou pouze případy neodkladné
péče nebo péče povinně poskytované přímo ze
zákona (např. povinné očkování) – zde tedy
není nutný souhlas rodiče.
Povinnosti uložené zákonem jsou od 1. 4. 2012
pod sankcí. V případě jejich nedodržení může
lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000 Kč.
Upozorňujeme rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby.
Doporučujeme se objednávat na neakutní
vyšetření a dohodnout optimální postup.
OČKOVÁNÍ TŘINÁCTILETÝCH
DÍVEK PROTI HPV
Od dubna 2012 je nepovinné očkování proti
rakovině děložního čípku hrazeno pro třináctileté dívky z veřejného zdravotního pojištění.
Očkování zajišťují praktičtí lékaři pro děti a dorost po dohodě s rodiči. K dispozici jsou dvě
očkovací látky Cervarix a Silgard. K očkování
je třeba písemný souhlas obou rodičů. Tiskopis
ke stažení na www.kaderova.com (dokumenty
ke stažení / Souhlas - nesouhlas s poskytnutím
nepovinného očkování).
Pokud máte o očkování zájem, objednejte
se v naší ordinaci.

4

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

květen 2012

O seslání Ducha svatého (docela „dětsky“, ale to podstatné)
Deset dní po Ježíšově nanebevstoupení nastaly letnice, jeden z největších svátků roku,
kdy Hebrejci přicházeli do Jeruzaléma ze
všech zemí, do nichž se odstěhovali. Město
bylo plné cizinců: byli to všechno Židé, ale
zdálo se, že to jsou cizinci, protože se oblékali
podle způsobu národů, s nimiž žili a jejichž jazyky mluvili.
Apoštolové se shromáždili v domě, kde
žili, spolu s Marií, Ježíšovou matkou, a se skupinou učedníků. Náhle sestoupil přislíbený
Duch svatý: dům se zachvěl jakoby hukotem
prudkého vichru a zjevily se jakoby ohnivé jazyky a spočinuly na hlavě každého z nich.
Zázrak! Zatímco ještě ne dlouho předtím
apoštolové byli naplněni strachem a skrývali
se, nyní se cítili silní, odvážní a plní radosti.
Okamžitě vyšli ven a zástupu, který byl zvědavý, co znamenal ten vichr a hluk, začali zvěstovat o Ježíšovi a zvali všechny, aby se stali
jeho následovníky.
Zázrak nad zázraky: posluchači, pocházející z různých zemí, mluvili různými jazyky, a
přesto každý z nich slyšel apoštoly mluvit
svou řečí! Také proto věnovali pozornost
tomu, co jim říkali. Především Petr mluvil, a to
tak přesvědčivě, že když skončil, mnozí se ho
zeptali: „Co tedy máme dělat?“
Petr odpověděl: „Litujte svých hříchů, každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista
a také vy tak spolu se křtem dostanete dar Ducha svatého.“ Mnozí z nich ho poslechli. Toho
dne se dalo pokřtít na tři tisíce lidí: stali se tak

LEDENICKÁ FARNOST
PŘIPRAVUJE
Ó 2. 5. v 8,30 mariánská pobožnost
kaplička „Celská“ v Ledenicích
(u sokolovny)
Ó 4. 5. v 18,00 mariánská pobožnost
kaplička v Ohrazeníčku
Ó 5. 5. v 17,00 mariánská pobožnost
kaplička v Radosticích
Ó 12. 5. v 9,45 vikariátní dětská pouť
v Horním a Dolním Bukovsku
(info a hodinu odjezdu naleznete
na webových stránkách farnosti)
Ó 12. 5. v 18,00 mariánská pobožnost
kaplička v Zalinech
Ó 17. 5. v 17,30 Slavnost Nanebevstoupení
Páně – kostel sv. Vavřince v Ledenicích
Ó 18. 5. v 18,00 mariánská pobožnost
kaplička v Ohrazení
Ó 19. 5. v 17,00 mariánská pobožnost
kaplička ve Zborově
Ó 20. 5. v 11,30 poutní mše svatá – Trocnov
Ó 26. 5. ve 14,00 žehnání mostu (socha sv.
Jana Nepomuckého) – Ledenice
Ó 27. 5. v 10,00 Slavnost Seslání Ducha
svatého – kostel sv. Vavřince v Ledenicích
Ó 30. 5. v 18,30 mariánská pobožnost
kaplička Na Hradě v Ledenicích
Ó 3. 6. v 11,30 poutní mše svatá
Ohrazeníčko

součástí Církve, rodiny Ježíšových učedníků,
křesťanů.
Církev se začala rozšiřovat. Všichni obdivovali křesťany, protože se chovali dobře a milovali jeden druhého: kdo měl nějaký majetek,
dával ho apoštolům, kteří ho rozdělovali podle
toho, jak kdo potřeboval. Scházeli se, aby se
společně modlili, a jednou v týdnu, první den
po sobotě, si připomínali Ježíšovo zmrtvýchvstání. Proto tento den nazvali „dnem Páně“.
(z knihy „Velikonoční příběh“ od Roberta Brunelliho)

Kde se vzaly májové pobožnosti?
Kořeny májových pobožností sahají k mariánské tradici spjaté s pobožností k utrpení
Páně, uctíváním svatého Kříže a modlitbami
za dobré počasí. Dobové historické prameny
mluví o začínajícím měsíci květnu jako o „duchovním květnu“ spočívajícím ve zvláštní formě uctívání kříže. Mariánský aspekt byl
tomuto modlení zcela cizí. Jádrem májového
modlení byla prosba za dobrou úrodu: aby
květy byly uchráněny před zkázou a dozrály
v plod.
Nová podoba mariánských májových pobožností navázala na tato modlení a k jejich
oživení se zdůraznila mariánská úcta. Májové
pobožnosti též převzaly motiv květů, ovšem
brzy jej omezily pouze na květy květin. Tím se
vlastní jádro, tj. prosba, aby z květů dozrály
bohaté plody, vytratilo. Výklad příslušné pasáže z Bible, především z Písně písni 2, 1:
„jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách“, vedl k
zasvěcení měsíce května, měsíce květů a květin, Matce Boží.
Původ tradičních májových pobožností je
stále sám o sobě poměrně neznámý. Je jisté, že
tato forma mariánské úcty začala v Itálii, kde
se konaly poprvé veřejně roku 1784 po celý
květen ve Ferraře. Až do té doby byly spíše
soukromou záležitostí jako domácí pobožnosti v rodinách.
Z Itálie se májové pobožnosti brzy rozšířily
do Francie. Jejich tradice se šířila zejména ve
spojitosti s porevolučním rekatolizačním hnutím. Byly chápany jako církevní alternativa
pošetilých slavností jara dob revoluce. Májové pobožnosti se od poloviny 19. století staly
nejvýraznějším projevem mariánské úcty. Věřící dokonce formou petic žádali jejich zavedení. Aktivní účast mnohých biskupů na
těchto pobožnostech byla jasným výrazem jejich souhlasu. Po vypuknutí 1. světové války,
papež Benedikt XV. přímo nařídil, aby modlitba za mír, kterou sám v roce 1915 napsal,
byla přednášena během jeho velmi oblíbených
májových pobožností. A i během 2. světové
války byli v průběhu května věřící vyzýváni
k modlitbám a pobožnostem za mír mezi národy. Zejména pak děti se měly účastnit těchto
modliteb – to bylo papežovým zvláštním přáním, které velmi často ve válečných letech
opakoval.
Od svého počátku byly májové pobožnosti
zakořeněny ve farním společenství: jako nová
oblast založená na společné modlitbě v rodině
a jako pobožnost v kostele. Postupem času se
májové pobožnosti staly každodenní záležitostí. Především ve 20. století se stal sklonek
dne vhodnou dobou pro májové pobožnosti. V

Kaplička ve Zborově
májových pobožnostech hrály podstatnou roli
právě slavnostní prvky. Kromě speciálně vyzdobeného májového oltáře se kladl velký důraz na další „vrcholy“ pobožnosti. Hlavní
z nich představoval výstav Nejsvětější Svátosti – velmi často ve smyslu stále typicky barokní piety.
Tato spojitost s předcházející modlitbou
v rodině se ukázala být velmi podstatným aspektem šíření mariánské úcty v této její nové
podobě. Ke členům rodiny se často přidávali
sousedé a známí a společně vykonávali pobožnost, jejichž zvláštností byl malý rodinný
májový oltář. Později byly soukromé májové
pobožnosti doporučovány těm věřícím, kteří
se vzhledem ke vzdálenosti nemohli účastnit
pobožností konaných v kostele.
Májové pobožnosti zažily svůj rozkvět
v období označovaném jako „mariánské století“, tedy zejména v letech 1850-1950. Dnes
hrají májové pobožnosti pouze zřídka významnou roli. Během změn a reformních období II.
vatikánského koncilu, spolu s jinými formami
lidových pobožností, májové pobožnosti vymizely. Ovšem o tento typ pobožností se objevuje
nový zájem. V dnešní době vyvstává otázka,
jak spojit májové pobožnosti s padesátidenním velikonočním obdobím, které bylo znovu
obnoveno II. vatikánským koncilem, neboť
velikonoční týdny téměř každý rok více či
méně zasahují do měsíce května. Na základě
přání Koncilu by měl být liturgický rok uspořádán tak, aby „byl zachován původní charakter doby“ (SC 107). Pro správnou obnovu
májových pobožností je tedy nezbytné mít na
paměti, že velikonoční doba je tou nejzákladnější a nejpodstatnější. V případě, že velikonoční doba ve větší či menší míře sahá do
měsíce května, typická mariánská úcta by
měla směřovat k tématu velikonočního
období.
(Podle knihy Kurta Küpperse Marienlexikon)
jáhen Poláček Pavel
Aktuální informace najdete na stránkách
www.farnost-ledenice.cz
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ZE ŠKOLY…

Sloupek pro rodiče
(a nejen pro ně)

Jihočeský zvonek 2012

Dne 12. 4. se žákyně ledenické ZŠ, ZUŠ a MŠ již podruhé
zúčastnily okresní pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, kde soutěžily v 1. kategorii s lidovými
písněmi. Zpěvačky, jmenovitě Kateřina Hořejšová a Adéla Sabó, se zúčastnily i místní pěvecké
soutěže, kterou pořádala ledenická ZUŠ. V Českých Budějovicích letos získaly bronzové a
stříbrné ocenění a samozřejmě i krásné jihočeské zvonečky.
Pro pěvecké oddělení to byla v letošním školním roce již čtvrtá účast na soutěži, děti si určitě
z každého vystoupení odvezly spousty krásných zážitků a v příštím roce se budeme těšit na další
intenzivní práci v hudební oblasti.
Všem rodičům a zpěváčkům bychom rádi poděkovali za milou spolupráci a do budoucna popřáli hodně zdařilých vystoupení.
Eliška Dvořáková, DiS.

Žáci v ulicích
22. 4. má svátek Země. Žáci od 1. do 3. ročníku jí dali dárek.
V pátek jsme vyrazili do ulic zbavit přírodu odpadků. Počasí nám přálo. Děti činnost bavila a
ozývaly se věty: To bych nikdy nevyhodil. Tolik věcí? Proč nejsou v popelnici?
Vyzbrojeni rukavicemi, taškami a pytli udělaly děti kus dobré práce a odnesly si v hlavě, že
odpadky na zem nepatří. Podnikáme i akce související s ochranou a vylepšováním přírody. Žáci
se na internetu, videu i v osnovách učiva dovídají o možnostech ochrany přírody, o prevenci poškozování životního prostředí, o znečišťování přírody a o programech vedoucích k nápravě
chyb.
Heslo Ochraňuj a sázej se naplnilo zasazením stromků za budovou 1. stupně, o které se žáci
postarají, aby vyrostly. Vloni nám ho usekli, letos jsme raději dali do země čtyři. Děkujeme rodičům, že nás podpořili.
Za 1.-3. ročník Alena Kopáčková

Projekt „Čteme společně“
V týdnu od 23. do 27. 4. proběhl na naší škole velmi zajímavý projekt „Čteme společně“.
Zúčastnili se ho žáci 1. a 7.třídy. Starší žáci pomáhali „svým vylosovaným“ prvňáčkům se čtením knížky, kterou si pro ně sami vybrali. Střídali se s nimi ve čtení, povídali si o ději knihy a trénovali i dramatické čtení ukázky. Na závěr byli prvňáčci pasováni na čtenáře.
Šárka Kubínová

Společné čtení
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Předávání medailí

Poslední zastavení s knihou PhDr. Lidmily Pekařové nás zavede do období „od
puberty k dospělosti a stáří“. V této části
knihy se dozvíte „kam s ním“ neboli jak
vybrat vhodnou střední školu / budoucí povolání, co s nezaměstnaným absolventem,
abyste si z něj nevychovali povaleče, ale
nahlédnete i do problémů mladých lásek a
života s partnerem Vašich čerstvě dospělých dětí. Autorka se zabývá i problémy ve
vztazích snacha/zeť – tchyně/tchán nebo
úlohou prarodičů ve výchově dětí.
Na závěr bych ráda uvedla doslovnou
citaci autorčina vzkazu nejstarším čtenářům knihy:
„1. Pokud můžete, buďte soběstační.
2. Váš byt nebo dům bude jednou patřit
vašim dětem, teď je váš. Nedávejte ho
nikomu, pokud žijete - vytvoříte si
sami v sobě pocit, že překážíte a zabíráte místo.
3. Své peníze užívejte, pokud máte dobré
zdraví. Do hrobu si je nevezmete, ale
rozdávejte je dětem a vnoučatům podle
vlastního rozhodnutí. Nenechejte
s nimi nikoho hospodařit. Vytvoříte si
zbytečné pocity, že už nemáte pro nikoho žádnou cenu, jen těm mladým
ujídáte.“
JD
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Noc s Andersenem
Ledenická knihovna se 30. března již po třetí zapojila do
programu Noc s Andersenem.
Letos již po dvanácté otevřely knihovny své brány v noci nejen po
celé České republice, ale i na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, v ukrajinské Oděse a také v Českých školách bez hranic v Londýně, Ženevě, Paříži, Drážďanech, Berlíně i Frankfurtu nad Mohanem,
v zámoří v australském Sydney i americkém Baltimore.
„Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí
v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství.
Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačovým hrám. Tento stav kritizuje široká
veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno
mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen
málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci
lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.
A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský
psycholog dr. V. Mertin) - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že
číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání nás vedla k první noci v knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit
Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna na
celém světě v den narození známého dánského pohádkáře.“ (převzato
z www.nocsandersenem.cz)
V pátek se v podvečerních hodinách sešlo v ledenické knihovně
10 dětských čtenářů, aby společně strávili noc v knihovně. A nebylo to
jen o čtení. Knihovnice připravila pro děti pestrý doprovodný program.

Kvůli špatnému počasí se plánovaná šipkovaná s literárními úkoly
přesunula do prostor knihovny. Po vyluštění všech hádanek čekal na
děti v cíli sladký poklad. Loutky z ponožek, které děti samy vyráběly,
se moc povedly. Maminky dětem přibalily něco dobrého na zub, a když
jsme se večer všichni uložili do spacáků, nastal ten správný čas na četbu. Ve všech zúčastněných knihovnách se předčítalo z dosud nevydané
knihy autorky Petry Braunové O chlapci, který spadl z nebe, i naše knihovna si ji připomněla krátkým úryvkem. Další knihy si vybíraly děti
samy. Čtení, ve kterém se všechny střídaly, vydrželo dětem až do pozdních nočních hodin. Ráno na děti čekaly čerstvé rohlíky k snídani a potom se už všechny rozešly do svých domovů.
jf

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci květnu oslaví své jubileum
70 let
Jan Žahour
75 let
Jan Jiráček
80 let
Věra Šimková
82 let
Miloslav Steinhäusl
83 let
Božena Dvořáková
91 let
Emilie Tůmová
92 let
Vlasta Borovková

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
w V měsíci květnu oslaví své životní jubileum 65. let naše členka paní Jana Papoušková z Ledenic.
Milá paní Jano!
Dnešní den, není to žádný sen,
a není to v životě den jediný
co slavíš své narozeniny.
Přijmi naše přáníčko,
lásku, štěstí, požehnání,
především ale stále zdravíčko.

w Své 65. narozeniny slaví v květnu i pan
Antonín Manda z Ledenic.
Přejeme:
Centimetr žádná míra, 65 žádný věk,
hodně zdraví, štěstí, lásky do dalších let!
Přejí členové ZO.
w Na plavání do Gmündu se pojede 30. května. Přihlásit se můžete u paní Havelové a
paní Koktové.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová

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

ZLATÁ SVATBA
Dne 28. 4. oslavili manželé Růžena a Jiří
Uhlířovi z Ledenic výročí zlaté svatby. Ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ v Ohrazení
7. 4. se sešly maminy s dětmi v klubovně SDH, kde si mohly vymalovat velikonoční vajíčka,
zdokonalit se v pletení pomlázky a vyrobit si velikonoční dekoraci …
I když jsme se sešly tentokrát ve spíše komorní skupince, děti si akci dostatečně užily.
Jitka Svobodová

Program květen
¢ Keramika

Každé pondělí
dětská 16-16.45 17-17.45 h
Večerní pro dospělé 19-21 h jednou za
14 dní. Vede Zdeňka Hlaváčová.
tel. 723 406 232.

¢ Logopedie

Logopedickou péči poskytuje Mgr. Miluše
Ochozková dle tel. objednávky.
Kontakt: 775 336 739.

¢ Jízda zručnosti

Dne 15. 4. se konala jízda zručnosti pro
malé děti. Počasí se moc nevydařilo, přesto
si soutěžení děti užily. Na stanovené dráze
děti čekal slalom, podjezd lanem, překážky, prolézt pneumatikou, chůze na kyblíkách, přenést míček na lžíci. Pak skákací
paňák a hry na semafor a taxi. Po zdolání
úkolů dostávaly děti diplom se sladkou odměnou a reklamní předměty od Besipu.
Tímto děkujeme za finanční podporu městysi Ledenice a Besipu.

MEZNÍKY HISTORIE
SOKOLA LEDENICE
Česká obec sokolská (ČOS) byla po celou
dobu svého trvání úzce spjata se všemi osudovými událostmi českého národa. A protože
historie našeho národa byla velmi pohnutá,
Sokol se díky svým vlasteneckým ideám často
stával trnem v oku mocenským zájmům totalitních režimů. Byl zakázán za války v roce
1915, podruhé přičiněním nacistů v r. 1941 a
nakonec v roce 1948, kdy se vlády chopili komunisté.
Pouhý rok po Sametové revoluci v roce
1990 však ožil znovu. Z historických tradic
vyrostla organizace s moderním programem a
širokou škálou pohybových aktivit.
Nejlepší ukázkou intenzivní činnosti byl
XII. Všesokolský slet v r. 1994 a XIII. Všesokolský slet v roce 2000. ČOS dnes sdružuje téměř 1100 jednot. Jednou z nich je T. J. Sokol
Ledenice.
Činnost naší jednoty byla obnovena ustavující Valnou hromadou dne 3. 10. 1991.
44 zakládajících členů se tehdy sdružovalo
v sedmi oddílech. Starostou jednoty byl zvolen ing. Karel Šafrata, který tuto funkci vykonával s velkým osobním nasazením 17 let. Ve
výboru usedli mimo jiných i dva bratři ze „staré gardy“, kterým vděčíme za výstavbu sokolovny – bratr Karel Paul a bratr Hynek Petráš.
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří přišli doprovodit na poslední cestě
pana Jiřího Trumpfa. Rovněž děkujeme
za květinové dary.
Zarmoucená rodina

Díky všestrannosti Sokol brzy přilákal další zájemce z řad dětí i dospělých, takže už
v roce 2001 vzrostl počet oddílů na 16 a počet
členů na 223. Naše T. J. se stala jedním z největších spolků v obci.
O různorodosti zájmů svědčí výčet oddílů,
které byly dlouhodobě nebo jen přechodně součástí naší jednoty: cvičení rodičů a dětí, florbal,
vodní turistika, aerobic, rytmická gymnastika,
hokejbal, stolní tenis, fotbal, badminton, cvičení mladších a starších žáků, míčové hry, roztleskávačky, softbal, cvičení pro ženy, jóga a
power jóga, kulturistika, kalanetika, ale i loutkáři a šachisté.
K nejaktivnějším patří oddíly softbalu pod
vedením Ing. H. Korčákové, které pravidelně
a úspěšně reprezentují naší T. J. v celostátních soutěžích. V roce 2009 dokonce získaly
pořadatelství Mistrovství Evropy juniorů,
kterého se zúčastnily týmy ČR, Izraele, Dánska a Chorvatska. Z tohoto turnaje si ledeničtí
odnesli stříbrnou medaili.
Dalším nadějným reprezentantem se stal
dívčí oddíl roztleskávaček Sharks cheerlea-

ders pod vedením V. Pokorné, který má během své pětileté historie na kontě již několik
úspěchů v celorepublikových soutěžích (naposledy v roce 2011 medaile za 3. místo
v taneční kategorii pom pon dance).
Kromě pravidelných cvičení sokolských
oddílů jsou prostory sokolovny využívány pro
potřeby školy a dalších spolků - TJ Slavoj a
SDH. Slouží také jako místo, kde probíhají
sportovní soustředění a kulturní akce.
Celá stopadesátiletá historie Sokola se vyznačuje střídáním období rozvoje a přerušení
činnosti. Podobně i dnes se po dvaceti letech
usilovné práce začaly nad T. J. stahovat mraky.
Tentokrát to však není z důvodů politických,
ale ekonomických zapříčiněných úpadkem
společnosti Sazka. A tak můžeme jen doufat,
že Sokol ustojí i toto nepříznivé období a pod
jeho křídly budou moci i nadále rozvíjet svůj
talent všichni, kdo mají zájem o sportovní vyžití.
T. J. Sokol Ledenice
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OSOBNOSTI 20. STOLETÍ V LEDENICÍCH
Dnešní výčet osobností bude trochu specifický, protože si z velké části představíme umělce, s jejichž díly se můžeme setkat v ledenickém
kostele. Přestože nemáme v Ledenicích písemně doloženou návštěvu žádného z nich a ačkoli
se v drtivé většině případů jedná o všeobecně
téměř neznámé postavy, rozhodli jsme se jim
věnovat krátký článek v rámci našeho seriálu
o osobnostech 20. století.

Kostel a jeho výzdoba
Interiér ledenického kostela se dotvářel ve
druhé polovině 19. století a zejména potom
v první polovině 20. století za děkana Františka
Jana Kroihera, který díky svým známostem získal pro náš svatostánek řadu pozoruhodných
předmětů.
V první řadě je třeba zmínit obrazovou výzdobu kostela. Obrazy křížové cesty vytvořil
Bedřich Kamarýt (1831–1911), jihočeský
kněz a malíř náboženských motivů. Farářem a
zároveň i malířem byl také Eduard Neumann
(1862–1937), autor mnoha oltářních obrazů,
který pro Ledenice namaloval obraz Evangelisty Marka v nástavci bočního oltáře Panny
Marie. Z dílny oblíbeného budějovického malíře Františka Bohumila Doubka (1856–1952)
pochází obraz sv. Linharta na druhém bočním
oltáři a soubor 12 obrázků umístěných dnes
pod kůrem (kruchtou). Oltář sv. Linharta je
korunován malbou sv. Markéty, vytvořenou
malířem Otto Petersem (1882–1952), který
byl znám hlavně jako portrétistka československých politiků. Některé obrazy věnoval do
ledenického kostela prostřednictvím Kroihera např. Josef Škorpil (1856–1931), architekt a přední muzejník své doby (stavitel a
ředitel muzea v Plzni), nebo Karel Svoboda
(1877–1951), generální ředitel Agrární banky
v Praze, v jejímž výboru zasedal rovněž děkan
Kroiher.
Zajímavá jsou kostelní okna. Návrh barevného okna z roku 1931 věnované ke Kroihero-

vým šedesátinám vytvořil Karel Brousek
(1880–1953), jehož díla je možné spatřit i
v chrámech sv. Bartoloměje v Plzni nebo sv.
Barbory v Kutné Hoře. Trojice oken představující sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a sv. Anežku
Českou pocházejí z dílny výtvarníka-skláře
Jaroslava Václava Holečka (1907–1982).
Okna byla vytvořena Holečkovo vlastní speciální technikou malby na sklo. Holeček se podílel
např. i na výzdobě tzv. České kaple v Jeruzalémě nebo kostela v Českých Velenicích. Pro ledenický kostel tvořil i umělec Jano Köhler
(1873–1941), který zdobil zejména kostely a
budovy na Moravě (Prostějov, Brno, Rajhrad,
Hostýn). V Olomouci je mj. podepsán pod rekonstrukcí tamního orloje. Roku 1938 se v západním průčelí kostela v Ledenicích objevil
mozaikovitý okenní obraz sv. Václava na koni a
o rok později nad hlavním vchodem do kostela
mozaika Panny Marie. Obě díla byla vyhotovena podle Köhlerových návrhů v Rakovnických
keramických závodech.
Jako vzor pro výrobu kovových dveří vedoucích z náměstí na hřbitov posloužily náčrty
pražského architekta Václava Pilce (1891–?).
Z pozůstalosti pěvkyně a majitelky zámku
ve Stráži nad Nežárkou Emy Destinnové
(1878–1930) údajně pochází dvojice soch sv.
Ambrože a Karla Boromejského na kůru.
Díky Kroiherovi máme v Ledenicích i
dílo přední české sochařky Karly Vobišové
(1887–1961), první ženy, která se v Čechách pyšnila titulem „akademická sochařka“. V roce 1938 vytvořila novou sochu sv.
Jana Nepomuckého na most. Socha dnes stojí
na radničním dvoře, v roce 2002 byla nahrazena kopií z dílny Ivana Tláška (1951). Tlášek
je významným kamenosochařem a restaurátorem, který se v Ledenicích v nedávné době podílel na opravách všech kamenických památek
(pranýř, kašny, pomník padlým, sochy). Jinak
např. pracoval v Kutné Hoře (chrám sv. Barbo-

Mozaikovité okno s výjevem sv. Václava podle
návrhu malíře Jano Köhlera, vsazené v roce
1938 do západního štítu ledenického kostela.
ry) nebo v Českých Budějovicích (Samsonova
kašna, Mariánské sousoší).
Krátce se zmiňme i o návesních kaplích ve
Zborově (1909) a v Ohrazeníčku (1907), které
projektoval Jan Sedláček (1848–1916), vrchní architekt knížecího rodu Schwarzenbergů.
Ve zborovské se nachází harmonium z dílny
Jana Tučka (1842–1913), největšího českého
výrobce varhan. V kapli v Zalinech je možné
spatřit oltářní obraz od malíře Václava Knotka (1891–1954).
A závěr dnešního povídání zakončíme připomínkou návštěv biskupů českobudějovické
diecéze. Ledeničtí občané měli ve 20. století
možnost vítat mezi sebou v roce 1906 Martina Josefa Říhu (1839–1907), v roce 1929 Šimona Bártu (1864–1940) a v letech 2009 a
2011 Pavla Posáda (1953, pomocný biskup).
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz

DOMOV PRO SENIORY KAPLICE,
příspěvková organizace Jihočeského kraje
Domov pro seniory Kaplice je příspěvkovou
organizací, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj.
Má registrované dvě sociální služby, disponuje celkovou kapacitou 52 lůžek.
1. Domov pro seniory,
adresa: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice,
s kapacitou 24 lůžek.
2. Domov pro seniory,
adresa: Nemocniční 429, 381 01 Č. Krumlov,
s kapacitou 28 lůžek.
Poskytujeme tyto základní činnosti:
ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, celodenní strava, která odpovídá věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování, pomoc
při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně,
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňo-

vání práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další zajišťované služby:
w Zdravotně ošetřovatelská péče
V našem zařízení ji zajišťují v souladu
s § 36 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů – registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu a
pracovníci přímé obslužné péče v nepřetržitém
provozu. Lékařská péče je pro klienty poskytována formou ambulantní nebo ústavní péče. Na
konziliární vyšetření docházejí odborní lékaři
např.: psychiatr, chirurg, kožní lékař aj.
w Sociální péče
Domovy pro seniory jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny
zdravotního stavu potřebují komplexní péči,
jenž jim nemůže být zajištěna v jejich vlastním
prostředí za pomoci rodina ani pečovatelskou
službou nebo jinými službami sociální péče.

Nemohou však být přijati občané, jejichž
zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování
v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Naším cílem je podpořit a udržet pocit pohody uživatelů prostřednictvím vhodně zvolené aktivity. Proto v našem Domově seniorům
nabízíme: keramickou dílnu, tvořivou dílnu,
ruční práce, arteterapii, kutilskou dílnu, čtení
na pokračování, trénování paměti, cvičení, canisterapii. Tyto společenské aktivity doplňují
každý měsíc společenské akce. Mezi ně patří
různá vystoupení dětí z mateřských škol, základních škol, besedy se zajímavými lidmi,
návštěvy výstav, postavení Májky a pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka, oslavy narozenin
uživatelů, společné sledování videoprojekce.
Podrobné informace včetně žádosti o přijetí najdete na našich webových stránkách
www.domovkaplice.cz.
Erika Pavlová, DiS.,
vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku
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JAK SE PLNÍ DĚTSKÉ SNY?
Na stránkách Ledenického zpravodaje
jsem v minulosti již několikrát psala o zajímavých občanech a nejinak tomu bude i tentokrát. Pro dnešek je jím Václav Votava ml., se
kterým jsem se nedávno sešla a podrobně ho
vyzpovídala. Původně jsem si myslela, že
z našeho povídání vznikne rozhovor, ale to
bych se také musela na něco ptát. Tentokrát
jsem si spíše ani nestačila dělat poznámky,
protože Vašek mluvil a mluvil. A mluvil moc
hezky o Ledenicích, o rodině, o studiu, o práci,
o zábavě a nakonec i o sobě.
Vezmeme to naše povídání od začátku.
Václav Votava je 25letý mladý muž z Ledenic. (Děkuji za laskavé svolení, psát o něm
dále jako o Vaškovi). Své dětství trávil v Ledenicích. Ve škole, na hřišti, kde s klukama
čutal fotbal a vymýšlel lumpárny. Už tehdy se
ale od svých vrstevníků něčím lišil. Zajímala
ho hudba a zajímala ho moc. Když nelítal venku, seděl hodiny u rádia a čekal, až zahrají tu
jeho oblíbenou písničku, kterou si hned nahrával na kazetu (my poněkud dříve narození, si
dobře pamatujeme, co to stálo času a nervů se
k oblíbené písničce dopracovat). Zároveň si
ale zapamatoval, jakými informacemi moderátor písničku uváděl (kapela, název písničky,
na jakém je albu atd.). Tak začal vznikat Vaškův katalog zahraniční taneční hudby, která je
jeho prioritou dodnes. Už tehdy si uvědomoval, že bez znalosti cizích jazyků se neobejde,
a tak kromě výuky němčiny ve škole,
pravidelně docházel na soukromé hodiny
angličtiny.
Velký posun přišel, když přestoupil na
osmileté gymnázium do Českých Budějovic.
Tady se potkal s klukama stejných zájmů.
A jeho koníček nabral obrátek. Byla doba, kdy
vznikala různá soukromá rádia a dostupným
se stal i internet. Vašek si oblíbil rádio Krumlov (předchůdce rádia Kiss Jižní Čechy) a tehdy si řekl: „V rádiu bych chtěl někdy
pracovat“. Od téhle chvíle dělal všechno proto, aby si tenhle dětský sen splnil. Vytvořil
vlastní webové stránky, na kterých sestavoval
hitparády zahraniční taneční hudby. O umístě-

ní písniček hlasovali návštěvníci
webových stránek. Zanedlouho
byly stránky tak obsáhlé a mezi
hudebními fanoušky tak známé,
že Vašek dostal nabídku z rádia
Faktor ke spolupráci na tvorbě
hudebního pořadu. A to by nebyl
Vašek, kdyby se spokojil s nějakým obyčejným sestavením playlistu (seznam písniček, které se
budou hrát). Vašek do pořadu
rovnou mixoval skladby v pětiminutových blocích. Do jednoho
takového bloku dokázal zamíchat až 40 písniček. Kromě toho
si s kamarádem Pavlem Hronkem
pořídili gramofony a začali dělat
diskotéky pro známé a kamarády. To byla doba mládežnických
diskoték v Ledenicích U Králů,
v hospůdce ve Zborově a v hasičárně v Ohrazeníčku. Tehdy Vašek
našel sám sebe. Jeho obrovská komunikativnost a výborný přehled
v hudbě způsobily, že se zrodil DJ
Basslicker (volně přeloženo lízač
basů). Vašek nostalgicky vzpomíná na dobu letních brigád, kdy
celé léto pracoval v Ledenicích
v pracovní četě, na statku u pana
Tůmy, nebo myl okna, aby pak
celý výdělek utratil za zvukařskou techniku
pro svůj koníček. Tehdy se definitivně rozhodl, že ho hudba jednou bude živit. Před 5
lety, to už byl studentem Jihočeské univerzity,
překvapivě ale ekonomického oboru, mu zavolal programový ředitel rádia Kiss Jižní Čechy Roman Anděl, dříve na jihu Čech velmi
známý moderátor. Ten mu nabídl rovnou
vlastní pořad na rádiu Kiss Jižní Čechy Kissmánii. A tak se zrodil rozhlasový moderátor a
Vaškovi se splnil dětský den. „2. září 2007
rozjel taneční speciál Kissmánie a začal řvát to
svoje HEJ HOU, což mu zůstalo dodnes!!!
Není den, kdy by tohle kouzelné slůvko nepronesl a nevyřval všem pařmenům do ucha!!!
Menším sníkem, který se mu taktéž vyplnil,
bylo dostání se do užšího finále v rámci konkurzu do hudební televize MTV.“
(zdroj: http://www.kissjiznicechy.cz/team/
moderatori/).
Původně se Kissmánie vysílala v neděli od
20 do 22 h. Pro velkou poslechovost se postupem času prodloužila až na 5hodinové živé
vysílání a čtvrteční reprízu. Kromě toho dnes
moderuje na rádiu Kiss Jižní Čechy ještě blok
písniček na přání (Jukeboxy) a programy Kissparáda (staniční hitparáda 20 nejoblíbenějších písní), Kiss mix (písničkové bloky
zaměřené vždy jen na určité hudební téma),
Back 2 Best (osvědčené hity taneční hudby) a
CZDC Czech Dance Charts (největší hity ČR
a SR diskoték). Pokud si myslíte, že informace
o písničkách a vysílané hudbě vyhledává v nějakém svém katalogu, mýlíte se. Jeho hlava je
hudební encyklopedie a jeho znalosti jsou pro
nás hudební laiky jen těžko pochopitelné. Vašek je svým stylem nepřehlédnutelný moderátor a s tím, jak se stával na rádiových vlnách

známým a známějším, začaly od pořadatelů
přicházet nabídky na diskotéky, ale i něco
nového, co Vaška velmi lákalo. A to byla
nabídka na moderování maturitního plesu.
Vašek ji s radostí přijal a svou premiéru
plesového moderátora si odbyl na Vysočině
v Častrově. Svým osobitým stylem moderování, kdy z něho pohoda, radost, štěstí a hlavně
energie doslova srší, dokázal, že pro mnohé
maturanty, ale i jejich rodiče, je maturitní ples
nezapomenutelným zážitkem. Že je moderátor úspěšný a žádaný dokazuje i to, že za
letošní plesovou sezónu odmoderoval na
40 plesů.
K tomu práce v rádiu a práce DJ Basslickera, zdá se, že na jednoho člověka je toho až
moc. Jenže Vašek má jasno, bez vzdělání si
neumí svůj budoucí život představit, a tak ještě stíhá studium na Vysoké škole technické a
ekonomické v Č. Budějovicích.
Vašek chtěl, abych v článku našla místo na
jeho poděkování celé rodině, zejména své mamince, která ho v dětství k hudbě přivedla, a
neustále ho podporuje ve všem, co dělá. I když
je jasné, že má Vašek spousty fanynek, již několik let má přítelkyni, se kterou se seznámil
ještě v dobách, kdy byl jen obyčejný kluk. Tím
ale v žádném případě nevyjadřuje, že teď je
někdo víc, sám o sobě říká: „Jsem pořád obyčejný kluk z Ledenic a to, že mě zná víc lidí,
mě nijak nezmění. Svou práci dělám pro
radost a ne pro peníze a slávu.“
Co zbývá závěrem? Snad jen popřát mu,
aby opravdu zůstal tím, čím je. Normálním
klukem, který ví, co chce v životě dokázat a
nebojí se za tím jít a své sny si splnit.
jk
webové stránky: http://www.djbasslicker.cz
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Jízda zručnosti
V neděli 15. 4. se sjeli skalní příznivci Jízdy zručnosti již tradičně u DPS. Zatažená obloha slibující každou chvílí spustit déšť
nepřilákala až tolik závodníků, ale ti co dorazili, se měli na co těšit. Za prvé na dráhu, ve
které byly zařazeny všechny důležité prvky od
slalomu z kuželů, převážení kelímku vody,
podjezdu pod laťkou, jízdou mezi lany, přejezdu přes houpačku až po umění zastavit ve vymezeném území. Za druhé pak na ceny. Letos
to byly kromě sladkostí i krásné medaile pro
první tři místa v každé kategorii.
Pořadatelé děkují za podporu ÚM, ZŠ a
SDH Ledenice a za účast všem závodníkům.
kategorie dle věku:
5-7 let
1. Jana Křížová
2. Vilém Herda
do 11 let
1. Antonín Šrajer
2. Vítek Kopecký
3. Kryštof Hloušek
12-15 let
1. Václav Šrajer
2. Aleš Duda
3. Ondřej Steinhäusl
Ženy
1. Lenka Tomandlová
2. Marcela Straková
3. Ivana Tomandlová
Muži
1. Pavel Tomandl ml.
2. Jan Jelínek
3. Vladislav Šesták

Hra na taxi a semafor - soutěžní disciplina Jízdy zručnosti pro malé děti, kterou připravilo
RC Ledňáček

ŽRALOCI ZAHÁJILI
ÚSPĚŠNĚ SEZÓNU 2012
Softbalová sezóna 2012 začala 1. 4. a pro Žraloky je
zatím úspěšná
Muži v prvním kole 2. ligy, které se odehrálo v Ledenicích, získali 4 vítězství a zatím vévodí ligové tabulce.
Juniorky se na předligovém turnaji žen Joudrs cup v Praze
umístili na 7. místě, a získali také 2 individuální ocenění – Zuzana
Hoštičková – nejlepší pálkařka turnaje a Veronika Čermáková – talent turnaje. Dále v letošním roce máme 5 hráček, které byly vybrány do širší reprezentace ČR juniorek,
jejichž vrcholnou akcí je ME juniorek letos v červenci v Holandsku. Budeme držet našim hráčkám palce, aby se alespoň některé na vrcholnou sportovní akci podívaly. 3. liga začíná pro juniorky 26. 4.
Kadeti se v kvalifikaci přes 16 týmů probojovali do extraligy kadetů, kterou bude letos hrát
5 nejlepších týmů. Ledenické kolo extraligy se odehraje 5.-6. 5. a všechny diváky srdečně zveme.
Kadetky mají za sebou již 2. kolo celostátní extraligy kadetek. V prvním kole skončily na
7. místě. Druhé kolo bylo zároveň turnajem evropské kvalifikace do USA Pony ligue turnaje.
Tento mezinárodní turnaj (20 týmů, 5 států Evropy) je vysoce prestižní záležitostí v mládežnickém sportu a ledenické kadetky zde obsadily skvělé 4. místo. Před nimi byly týmy z Moskvy,
Wroclavi a Dvora Králové. Na stránkách České softbalové asociace vyšel článek, z něhož úryII. česká národní liga mužů - I. kolo v Ledenicích

pokračování na str. 11
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T. J. SLAVOJ LEDENICE
¢ Oddíl volejbalu – pozvánka na domácí zápasy
krajský přebor - ženy „A“
ST 23. 5. Slavoj Ledenice A – SK Třebín
ST 6. 6. Slavoj Ledenice A – Hlincovka B
okresní přebor - ženy „B“
PO 21. 5. Slavoj Ledenice B – VS Pohůrka
PO 18. 6. Slavoj Ledenice B – SK Dobrá Voda
krajský přebor - muži „A“
ČT 10. 5. Slavoj Ledenice A – St. Hodějovice
ÚT 22. 5. Slavoj Ledenice A – SKP ČB A
ČT 7. 6. Slavoj Ledenice A – Jiskra Třeboň

okresní přebor - muži „B“
ČT 10. 5. Slavoj Ledenice B – St. Hodějovice B
ÚT 22. 5. Slavoj Ledenice B – Spartak T. Sviny
ÚT 12. 6. Slavoj Ledenice B – SK Ševětín
ZAČÁTEK ZÁPASŮ – VŽDY V 17.30 HODIN
¢ Oddíl tenisu
Letošní tenisová sezóna bude zahájena po instalaci nebo rekonstrukci tenisových lajn odbornou firmou.
Rozvrh hodin na kurt je nutné projednat ve Sport cukrárně u Fabiánů, kde se mohou hlásit případní noví zájemci.
Před sezonou je zde nutné zaplatit oddílový příspěvek.
Václav Fabián, oddíl tenisu

Oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Vzpomínáte na loňské jaro, když jsme po podzimní části
byli na padáka a nakonec se jaro stalo příjemnou částí sezóny.
I letošní jaro se zatím vezeme na vítězné vlně. Mohou za to
nejen staronové posily, které se po roce opět představují v našem dresu. A opět jejich branky rozhodují o tom, že body zatím
s výjimkou smolného zápasu s Chlumem nerozdáváme. V minulém vydání jsem zapomněl jmenovat ještě Ottu Vrábka, který je
další posilou v našem týmu. K němu minule zmiňovaní Michal Bez, Jakub Fošum a Lukáš Winkler dali dohromady na jaře devět branek. Do party už chybí jenom Pepa
Svoboda. Snad se podaří na podzim jeho příchod.
Po odehraných čtyřech jarních kolech máme 25 bodů a tabulkou stoupáme vzhůru. Aby to tak
bylo, museli jsme porazit Slavonice 3:0 (Bez 2, Kučera), remizovat doma s Chlumem 2:2 (Kučera, Pavlík), vyhrát v Klikově 5:1 (Bez 2, Kučera, Fošum, Lamáček T.) a zdolat K. Řečici
4:3 (Winkler 3, Bez).
Snad se na vítězné vlně udržíme, i když
soupeři budou ještě zdatní. Jak dopadl zápas
s lídrem tabulky z Trhových Svinů, budeme
při čtení tohoto článku už vědět. Ve zbytku
sezóny nás doma čekají 12. května v 17.00
Srubec, 26. května v 17:00 Kunžak a
9. června v 10.15 Třebětice.
Tak ať to klukům kope a zachrání pro
naše fanoušky I. B třídu i do další sezóny.
Zdeněk Vitoušek

¢ Oddíl kopané - mládež
Fotbalové jaro 2012 - domácí zápasy
Mladší přípravka
PÁ 4. 5. 16 h Srubec
PÁ 18. 5. 17 h Dobrá Voda
Starší přípravka
PÁ 4. 5. 17,30 h SKP Č. B.
PÁ 11. 5. 17 h
T. Sviny
PÁ 25. 5. 17 h
Mokré
PÁ 8. 6. 17 h
Bavorovice
Mladší žáci
NE 6. 5. 17 h
Čtyři Dvory
NE 20. 5. 17 h
Černý Dub
PÁ 1. 6. 17 h
Lišov
Přijďte nám fandit !!!

ŽRALOCI ZAHÁJILI...
(pokračování ze str. 10)
vek cituji: „Sobotní čtvrtfinálové boje ovšem
přinesly vynikající softbal. Zvláště zápasy
Dvora s Eagles (1:0) a Ledenic s Joudrs (2:1)
patřily k ozdobám turnaje. Eagles favoritovi
odolával až do poslední směny, kdy squezze
na plné mety byla zpracována zadákem, jenž
nestál na metě. Vynikající výkon Veroniky Úspěšný tým kadetek
Peckové na nadhozu pak přinesla Ledenicím
historický postup do semifinále. Semifinále mezi Dvorem a Moscovií
bylo pak předčasným finále turnaje“.
Z tohoto turnaje si individuální ocenění odvezla Veronika Pecková
jako nejlepší nadhazovačka pražské Pony ligue.
Žáci - budou letos také hrát celostátní extraligu a zatím se po prvním kole umístili na 7. místě.
Teebal – teebalisté odehrají okresní soutěž, zde jsou zatím na 2. místě a dále celostátní ligu v teebale. Na prvním turnaji ligy, který se odehrál v Mostu, vybojovali skvělé 2. místo. Finálový turnaj v teebale
o mistra České republiky se letos odehraje v Ledenicích v termínu 6.-7.
10. Věříme, že se do tohoto turnaje naši nejmenší dostanou.
RNDr. Hana Korčáková, CSc.,
prezidentka klubu

II. česká národní liga mužů - I. kolo v Ledenicích
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Sdružení Růže ve spolupráci s městem Borovany zvou
na cyklistickou vyjížďku mikroregionem Sdružení Růže

JÍZDA PRO RŮŽI
sobota 19. 5.

Účastníci získají při registraci (od 8.45) pamětní list
s cykloturistickou mapkou a poukázkou na svačinu,
v projížděných obcích pamětní razítka.

Místní knihovna Ledenice
nabízí čtenářům literární novinky:
Pro děti a mládež:
Ljuba Štíplová
Henry H. Neff
Bonnie Bryantová
Astrid Lindgren
Jeff Kinney
Enid Blyton
Christopher Paolini
Pro dospělé čtenáře:
Daphne du Maurier
Joan Johnston
Judith McNaught
Catherine Coulter
Elizabeth Adler
Barbara Cartland
Bertrice Small
Stephanie Laurens
Christiane Feehan
Táňa Kubátová
Vlasta Javořická
Vlasta Pittnerová
Magda Váňová
Simona Monyová
Táňa Keleová -Vasilková
Halina Pawlowská
Lenka Lanczová
James Patterson
Jackie Collins
Sandra Brown
Nora Roberts
Martina Cole
Wilbur Smith
Barbara Wood
Mary Higgins Clark

Pojď s koťaty do pohádky
Tajemství gobelínu – Na pokraji zkázy
Dívky v sedlech – Dobrý skutek
Pipi Dlouhá punčocha
Deník malého poseroutky
Tajemství kocouřího muže
Tajemství ztracené kočky
Inheritance
Let sokola
Jiskra naděje
Láska nebeská
Kouzlo měsíčné noci
Hořká vůně lásky
Obraz lásky
Princ a psík
Osudem pronásledovaná
K zbláznění
Nebezpečné proudy
Čas odpouštění
Jitčino bloudění
Z našich dědin a městeček
Pavouk v síti
Srdceboly
Pozlátko
Velký žena z Východu
Vstupenka do ráje
Desáté výročí
Okamžik překvapení
Naivní mrcha
Ostrý střih
Tichý muž
Podivné hry
Zákon přitažlivosti
Rodina
Šelma
Zlatá země
Zrychlený tep

Žraloci Ledenice Vás zvou na

Prázdninové putování
po Liberecku
Termín: 30. 6. - 3. 7.
Cena: 2450 Kč, zahrnuje – dopravu vlastním autobusem z Č. Budějovic do Liberce a zpět, celodenní stravování, ubytování, všechny
vstupy, pojištění.
Program:
30. 6. – Babylon centrum, aquapark, IQ park, ubytování chata Pláně
u Ještědu
1. 7. – výlet na Ještěd s exkurzí
3. 7. – město Liberec, radnice, podzemí, ZOO, Botanická zahrada
4. 7. - muzeum výroby dřevěných hraček, Klokočské jeskyně,
Drábské světničky
Na úhradu mohou přispívat odbory zaměstnavatele.
Na základě vyplněné předběžné přihlášky od nás obdržíte poukaz se
složenkou k úhradě a podrobné informace k pobytu.
Akce je pro děti nad 9 let, možná účast i rodičů.
Přihlásit se můžete:
RNDr. Hana Korčáková, DDM
U Zimního stadiónu 1
Č. Budějovice, 370 01
tel. 386 447 313, mobil: 724 094 869.

Taneční kurz v Ledenicích. Rok 2011
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KULTURNÍ,

SPOLEČENSKÉ

Ó RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MEMORIÁL JAROSLAVA CUKRA
Sobota 5. květen
Ledenice – rybník Horní Jáma – prezence od 5 h
startovné 200 Kč
Program:
6:00 – 11:30 h rybářské závody (týden před
závody bude revír hájen a dosazen kaprem)
6:00 – 9:00 / 9:30 – 11:00 h dvě lovná místa
11:30 – 12:30 h vyhodnocení závodů –
předání cen
Odpolední program pro veřejnost:
12:30 h – „Ještě nekončíme“ po celé odpoledne točené pivo, speciality na grilu, hudební doprovod.
Přijďte posedět s přáteli do pěkného prostředí.
Rádi přivítáme rybáře i nerybáře z širokého
okolí. Občerstvení s hudbou po celý průběh
akce.
Ó HASIČSKÁ SOUTĚŽ - Ledenická „60“
Soutěž pro MH - jednotlivců v běhu na 60
metrů s překážkami.
Neděle 13. květen od 9 h
Místo konání:
rozběhová dráha TJ Slavoj Ledenice
Ó Koncert ke Dni matek
Neděle 13. květen
Divadelní sál Ledenice
Začátek 14 h
Účinkují žáci ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Ó HASIČSKÁ SOUTĚŽ - MEMORIÁL
FRANTIŠKA JANÁČKA
Sobota 19. květen
Sportovní areál TJ Slavoj Ledenice
Soutěž dětí začíná ráno v 8 h v disciplínách:
štafeta CTIF a požární útok.
Soutěž dospělých začíná odpoledne ve 13 h
v disciplíně požární útok. Kategorie muži a
ženy bez omezení, putovní pohár pro vítěze
kategorie mužů a nově i žen.
Občerstvení po celý průběh soutěže zajištěno.
Ó ŠKOLNÍ AKADEMIE
pásmo vystoupení žáků jednotlivých tříd ZŠ,
ZUŠ a ŠD
Sokolovna Ledenice
Čtvrtek 24. květen
– dopolední část: žáci pro žáky
– odpolední část: pro rodiče od 18 h

A
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SPORTOVNÍ

POŘADY

Ó I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Pátek 25. květen
Divadelní sál Ledenice
Začátek 17 h

logické a globální výchovy Cassiopeia Č. Budějovice.
Start mezi 14 a 15 h ve Školní ulici – dětské
hřiště u školní družiny.
Vstupné dobrovolné

Ó 17. ROČNÍK - ŽRALOČÍ STEZKA
Co to je? Přírodovědně tábornická soutěž, kterou pořádá oddíl Žraloci Ledenice. Soutěží
(maximálně) 2-5 členné hlídky. Soutěží se ve
dvou kategoriích – mladší (do 5. třídy), starší
(6.– 9. třída). Na trase dlouhé cca 3 km jsou
umístěna stanoviště s úkoly jako např. vázání
uzlů, morseovka, poznávání rostlin a zvířat,
zdravověda, šplh po provaze atd. Přihlásit se
mohou jakákoliv družstva (nemusí být nikde
organizováni, může být méně než 5 v družstvu, minimálně 2) u H. Korčákové, DDM, tel
386 447 313 nebo mobil 724 094 869.
Kdy: v neděli 27. 5. od 8 h., sraz v 7:45 h,
ukončení cca 12-13 h
Kde: fotbalové hřiště Ledenice
S sebou: přiměřené oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu
Hlavní cena obou kategorií
PUTOVNÍ ŽRALOK.
Velké množství cen!!!

Ó DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníku Parčáček
pořádá MO ČRS Ledenice
Sobota 9. červen
Prezence: od 6:30 h
Závody: 7–11 h
Místo: Parčáček
Večer od 18 h posezení u táboráku –
opékání buřtů aj. (u klubovny MO ČRS –
rybník Lazna).
Zveme všechny mladé rybáře i nerybaře

Připravujeme na červen
Ó KRAJSKÝ ŽÁKOVSKÝ PŘEBOR
LODNÍCH MODELÁŘŮ
Pořádá Klub lodních modelářů Ledenice ve
spolupráci s fa M-tes České Budějovice a MO
ČRS Ledenice.
Sobota 2. červen od 9 h
Rybník Lazna
Občerstvení pro soutěžící i pro diváky
zajištěno.
Ó POUŤ V OHRAZENÍČKU
3. červen – neděle
mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice
v Ohrazeníčku.
Ó LEDENICKÉ PUTOVÁNÍ NEJEN
V HMYZÍ ŘÍŠI
Neděle 3. červen
Zábavně-naučná stezka ke Dni dětí určená těm
nejmenším.
Program připravil městys Ledenice ve spolupráci s RC Ledňáček Ledenice a Centrem eko-

Ó OTEVŘENÝ TURNAJ
V BADMINTONU PRO DĚTI
pořádá TJ Sokol Ledenice
Sobota 9. červen od 9 h
Věkové kategorie 8–15 let.
Startovné 30 Kč, občerstvení od rodičů vítáno.
S sebou přezůvky, badmintonovou raketu a
sportovního ducha.
Ó II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ Ledenice
Úterý 12. červen
Divadelní sál Ledenice
Začátek 17 h
Účinkují žáci ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.
Ó AMATÉRSKÁ PŘEHLÍDKA
MLADÝCH LEDENICKÝCH
ROCKOVÝCH A METALOVÝCH
KAPEL
Pátek 22 . červen od 18 h
Sokolovna Ledenice
Ó „VESELÁ KLOBÁSA“
vás zve na tradiční
VÍTÁNÍ LÉTA v průjezdu u Veselých
Otevřeno pátek 29. 6.,
sobota 30. 6., neděle 1. 7.
Z široké nabídky doporučujeme: pro žíznivé:
výborný kvasnicový ležák, pro hladové: krkovička pečená na kameni, klobáska na roštu,
bramboráčky a další.

KOMUNITNÍ ŠKOLA LEDENICE

Vážené dámy, vážení pánové, je vám patnáct, třicet nebo padesát?
Na tom vůbec nezáleží, protože po roce jsme tady opět MY
a připravujeme pro Vás skvělý, zábavný

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
Dne 5. října 2012 sympatický pár lektorů Radek Vondřejc & Jana
Bednářová odstartuje nový kurz, při kterém se bezpochyby naučíte
skvěle tančit 9 základních společenských tanců (waltz, tango, valčík,
quickstep, samba, cha-cha, rumba, jive, česká polka) a můžete si tak naplno a bez ostychu užít nadcházející plesovou sezónu.
Kurz bude probíhat vždy v pátek v čase 18:30–20:30 po dobu 9 týdnů v příjemném prostředí sálu U Králů v Ledenicích. Pro příjemně strávené chvíle je pro Vás zajištěno během kurzu občerstvení. Cena kurzu
je stejně jako loni výhodnější než jinde, tj. 1 690 Kč a v případě, že se

přihlásíte a kurz uhradíte do konce května, cena činí pouze 1 490 Kč.
Pojďte využít toho, že nemusíme za tancem dojíždět, taneční mistři přijedou za námi.
Na viděnou na kurzech se těší
Radek Vondřejc & Jana Bednářová, www.tanecni-kurzy.net
Přihlášky: ks.ledenice@seznam.cz, tel.: 606 023 120
Koordinátor Komunitní školy Ledenice Karla Herdová,
Tomáš Vach.
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TIP NA VÝLET ¢ TIP NA VÝLET ¢ TIP NA VÝLET ¢ TIP NA VÝLET ¢ TIP NA VÝLET
¢ PARK EXOTICKÝCH ZVÍŘAT Dvorec

Otevírací doba: květen až srpen 9:00-18:00, září a říjen 9:00-17:00
neděle 10. červen - Dětský den, celodenní doprovodný program
pro děti.

¢ TROCNOV

so 12. 5.
so 12. 5.

9h
15 h

Rybářské závody pro dospělé, rybník Obecňák
Oslava dne matek, společenská místnost
hraje Duo Samson
so 19. 5. 19 h
Trocnovská pouťová zábava
Krčma Jana Žižky, hraje Duo Samson
ne 20. 5. 11.30 h Mše svatá, Trocnovská kaplička
ne 20. 5. 14 h
Posezení s muzikou, Krčma Jana Žižky

¢ SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM

Chcete poznat věci, o kterých se ve škole neučí? Vždyť záhada je jen
zákonitost, kterou jsme ještě nepoznali. Na to, co vás zajímá, se můžete
zeptat biotronika Tomáše Pfeiffera v neděli 13. 5. v 15 h v Č. Budějovicích, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 14.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické
působení formou rozloučení. www.dub.cz.

¢ DEN KONÍ A DĚTÍ TROCNOV 2012

Pořádá Jezdecký klub Argos Třeboň o. s. ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.
neděle 20. 5. od 14 h v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově.
Program: vystoupení starokladrubských vraníků v barokním stylu,
pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků v jezdeckém provedení pro nejmenší, živý obraz z mládí Jana Žižky, skoky ve volnosti, ukázka westernových disciplín, přehlídka různých plemen a vozatajská čtverylka.
V akci se představí kromě členů jezdeckého klubu i pozvaní hosté
z Hřebčína ve Slatiňanech, mistr ČR ve westernu aj.
Výcvik koní vede profesionální trenérka Anna Dzyuba.
Občerstvení v místě je zajištěno.

¢ SETKÁNÍ V NESMĚNI

6. ročník Festivalu pro přátele duchovních cest
2. a 3. červen 2012, Nesměň u Českých Budějovic
Přednášky a besedy, workshopy, hudební a taneční vystoupení .Na
festivalu vystoupí např. Igor Chaun (režisér a scenárista), Ridina Ahmedová (zpěvačka), Udubudu (africké rytmy), Zdeněk Šimanovský
(konstelace, muzikoterapie), Jana Skalová (fyzioterapeutka, Feldenkraisova metoda).
Doprovodný program: jarmark, jídelna Spirála, čajovna, poradny
Vstupné: od 90 do 500 Kč. Vstup na doprovodný program volný
www.nesmenka.mysteria.cz, tel. č. 605 339 338, 380 332 082

¢ NOVÉ HRADY
w ABSOLVENTSKÝ KONCERT „TOULKY BAROKNÍ EVROPOU“
18. května od 18 h, zámek Nové Hrady
Účinkují studentky Akademie staré hudby v Brně
Zuzana Zaimlová - zpěv
Lucie Hagenhoferová - barokní příčná flétna
Doprovod: Jitka Šlechtová - cembalo
Host: Hana Jandová - housle
Přijměte pozvání na putování barokní Evropou se zastavením v Itálii, Francii, Anglii, Německu a Čechách. Skladby zazní v autentické interpretaci barokní hudby na kopie dobových nástrojů.
w DĚTSKÝ DEN V NOVOHRADSKÉM ZÁMECKÉM PARKU,
2. června 14.00 h, odpolední program pro celé rodiny, hraní se zvířátky a na zvířátka, v zámeckém parku

¢ BOROVANY

26. 5. sobota 09.00 h SAVENÍ TRIČEK - kurz savení triček
(není určeno pro děti) – Nazaret, (150 Kč)
- informace a přihlášky na jednotlivé kurzy na tel. 736 711 253
1. 6. pátek 16.00 h POHÁDKA KE DNI DĚTÍ – Jak se Janek neuměl
rozhodnout – hraje divadélko KOS – kinosál na nádvoří kláštera
(vstupné zdarma)
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Radka Hrdinová
finanční poradce

- finanční analýzy
- optimalizace Vašich financí
- životní a úrazové pojištění
- penzijní připojištění
- pojištění majetku

www.indecon.cz

- pojištění vozidel
- spoření a investice

e-mail:
radka.hrdinova@indecon.cz

- hypotéky

tel. 724 271 486

Pavel BLAŽEK
pojišťovací poradce
Allianz pojišťovny, a. s.

MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

Pojištění:
w aut,
w majetku (domy, byty, domácnosti),
w života i úrazu,
w investiční produkty.

JARNÍ SLEVY UHLÍ!
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:

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

Kontakt:
Okružní 522, 373 11 Ledenice
Mobil: + 420 606 542 670
E-mail: Pavel.Blazek@iallianz.cz

Výroba drobných ocelových konstrukcí.
Výroba bran, branek, plotů apod.
Povrchové úpravy: pozink, práškové lakování dle RAL, nátěr, nástřik.
Svařování, vrtání, broušení.

www.zamecnictvi-beran.com, e-mail: beran22@centrum.cz

Prodám byt v Ledenicích
tel. č. 739 589 029
Karel BÁRTA
Nová 354, 373 12 Borovany

HODINOVÝ MANŽEL
údržba, opravy, práce všeho druhu,
domy, byty, sekání zahrad, atd.
Tel.: 723 995 637
kajosbarta120@seznam.cz

pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 17,00
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.

Zámečnictví Radek Beran, Zaliny 22, 370 06 České Budějovice
1.
2.
3.
4.

PRACOVNÍ
DOBA:

Prodám krásný slunný byt 3+1
v Borovanech. Bližší informace
na tel. č.731 534 327

PAVEL SLÁMA

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

KOMISNÍ PRODEJ
oblečení a potřeb

+ SECOND HAND

Dům služeb 1. patro, 373 12 Borovany
Vás zve k návštěvě
PO-PÁ 8.30-17.30 h
Tel. č. 725 277 339

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ
ZDARMA
Milena NOVÁKOVÁ
+420 728 563 318
milenanovak@email.cz
Komplexní finanční analýza Vám pomůže
vylepšit Váš rodinný rozpočet, zajistit a
zabezpečit do budoucnosti.
Úvěry, spoření, hypotéky,
pojištění osob a majetku, povinné ručení.

16

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

květen 2012

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

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
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.

