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Zdarma

JAK PROBĚHL ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?
Ve dnech 15.-17.3. proběhl zápis do Mateřské školy v Ledenicích na školní rok
2010-2011.
K zápisu přišly se svými rodiči 52 děti.
Z toho dvě přihlášky byly staženy. (Jedno dítě
ještě zůstane jeden rok doma s maminkou a
druhé bude pokračovat v docházce do MŠ
v Borovanech.)
Jednadvacet dětí předškolních půjde po
prázdninách do ZŠ a 32 dětí zapsaných již
v minulých letech bude pokračovat v docházce do naší MŠ.
Z tohoto důvodu vidím rozšíření stávající
MŠ o jedno patro zcela opodstatněné, neboť
bez otevření další třídy bychom mohli přijmout jen 20 dětí. A já pevně doufám, že po přijímacím řízení, jež nyní probíhá, budeme moci
uspokojit všech 50 žádostí, které rodiče podali
do MŠ v řádném termínu.
Některé maminky se při zápisu zajímaly,
co by měly jejich děti při nástupu do MŠ umět.
NE PLENKY A DUDLÍK!
Tříleté dítě by mělo umět:
- sedět na židličce a neodbíhat od stolu a najíst se lžící, kterou dovede správně držet
- obout si správně bačkory a boty
- částečně zvládnout sebeobsluhu (obrátit si oblečení na líc)
- samostatně zvládnout toaletu
- uklidit po sobě hračku.
Předškolní děti jedí celým příborem, umějí si zavázat tkaničky a po použití záchodu utřít zadeček.
Na závěr ještě připomenu datum vydávání rozhodnutí přijímacího řízení. Proběhne 19.-21.4.
od 15.45-16.30 hodin ve třídě MŠ umístěné v Domě pro seniory v Ledenicích.
Hana Fyrbachová, vedoucí MŠ Ledenice

JÍZDA ZRUČNOSTI
PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ
Základní škola a hasiči zvou všechny nadšené řidiče jízdních kol
všech věkových kategorií na

další ročník

Jízdy zručnosti

PROSBA DĚTÍ
z mateřské školy za čistotu chodníků,
silnic a parků.
Uklízej hovínko po psovi páníčku,
ať nemám z vycházky špinavou botičku.
Botička páchne mi, ach běda přeběda,
to zas mi maminka u kýble vynadá.
Copak já za to moh‘,
pod nohy nekoukám,
hovínek hodně je,
kam tedy šlápnout mám?
A tak Vás, páníčci,
moc pěkně prosíme:
„Šetřete botičky
i nervy matičky.
S pytlíčky choďte,
po vašem pejskovi
pěkně vše skliďte.“
Krásné jaro bez našlápnutí přejí děti a učitelky z mateřské školy.

Bude se konat v již tradičním prostoru
u Domu s pečovatelskou službou v Ledenicích
v neděli 25.4. 2010 od 13.00 hodin.

Místní knihovna
v Ledenicích oznamuje:

Vybrané disciplíny – slalom, převoz kelímku, podjezd laťky, přehupovací lávka,
navlečení kroužku na tyč, jízda po prkně, přesné zastavení a testík pro větší a velké.

DOVOLENÁ

Nebojte se nic a přijeďte si zasoutěžit a pobavit se.

ve čtvrtek 8. dubna
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
ze dne 24.2.2010
Zastupitelstvo městyse pověřuje radu
městyse:
1. uložit řediteli ZŠ, MŠ a ZUŠ Ledenice
předložení koncepce rozvoje Základní školy v Ledenicích včetně rozpočtu na účelné
vybavení a plánu vzdělávání učitelů
2. zajistit projednání koncepce rozvoje Základní školy Ledenice na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2010.
Příjmy ve výši . . . . . . 40.008.400,- Kč
Výdaje ve výši . . . . . . 57.082.572,- Kč
Rozdíl ve výši . . . . . . 17.074.172,- Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na r.
2010 je kryt finančním přebytkem z minulých let.
 rozpočet sociálního fondu úřadu městyse na
rok 2010 ve výši 182.904,- Kč.
 nový spisový, skartační a archivní řád úřadu
městyse Ledenice, který nahrazuje původní
spisový, skartační a archivní řád Obecního
úřadu Ledenice ze dne 18.10.2006. Nový
spisový, skartační a archivní řád Úřadu
městyse Ledenice se stává součástí platné
organizační směrnice.
 změnu ve směrnici o oběhu účetních dokladů: strana 1 – odstavec „Faktury dodavatelské“ dle přílohy zápisu.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu o činnosti Městské policie Třeboň
na území městyse Ledenice za rok 2009.
 zprávu o činnosti Policie ČR Obvodního
oddělení Lišov na území městyse Ledenice
za rok 2009.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
včetně výběrového řízení na dodavatele

stavby „Zateplení objektů základní školy
budovy 1. stupně a budovy ZUŠ a školní
družiny a dále zastupitelstvo městyse jmenuje členy do komise na posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby:
Mgr. Miroslav Franěk
náhradník František Jelínek
Mgr. Josef Cukr
náhradník Mgr. Jaroslava Kubíčková
Hana Fyrbachová
náhradník Ludmila Sihelníková
Zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení provede Stavební poradna s.r.o. Č.
Budějovice. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy
se Stavební poradnou s.r.o. Č. Budějovice.
 vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele vnitřního vybavení Mateřské školy v Ledenicích
a jmenuje členy do komise na posouzení a
hodnocení došlých nabídek:
Mgr. Miroslav Franěk
náhradník František Jelínek
Mgr. Josef Cukr
náhradník Mgr. Jaroslava Kubíčková
Hana Fyrbachová
náhradník Ludmila Sihelníková
 vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby
„Mateřská škola – nové oplocení objektu“ a
jmenuje členy do komise na posouzení a
hodnocení nabídek na zhotovitele stavby:
Mgr. Miroslav Franěk
náhradník František Jelínek
Mgr. Josef Cukr
náhradník Mgr. Vladislav Šesták
František Fix
náhradník Pavel Blažek
 v rámci programu rozvoje venkova účast
městyse Ledenice na projektu „Venkovské
komunitní školy“ v rámci MAS Sdružení
Růže. Do tohoto projektu jsou zapojeny pilotní školy ZŠ Horní Stropnice a ZŠ Malon-









ty. ZŠ Ledenice se k tomuto projektu připojí. Zastupitelstvo městyse schválilo předfinancování tohoto projektu na vybudování
vzdělávacího centra ve dvou splátkách:
do 5.3.2010 . . . . . . . . . 100.000,- Kč
do 30.6.2010. . . . . . . . . 404.686,- Kč
Nenávratný podíl městyse Ledenice činí
58.100,- což představuje 10,32 % nákladů
projektu.
Podíl městyse Ledenice je rozdělen na dvě
splátky:
do 5.3.2010 . . . . . . . . . . 30.000,- Kč
do 31.8.2010 . . . . . . . . . 28.100,- Kč
vyřazení ojetého a odhlášeného vozidla
údržby městyse Ledenice Škoda Favorit
Pick-up. Zastupitelstvo schválilo nákup
ojetého vozidla pro potřeby údržby městyse
Ledenice Škoda Felicie Pick-up v ceně do
50.000,- Kč.
budoucí výkup pozemku parc. č. PK 1277
2
díl 1 o výměře 3732 m v k.ú. Ohrazení od
vlastníka pozemku Ing. M. Čermákové za
cenu stanovenou znaleckým posudkem za
účelem budoucí výstavby kanalizace a
ČOV v Ohrazení.
dodatečné finanční vyrovnání za výkup
pozemku parc. č. 327/12 v k.ú. Ledenice
na základě opravy znaleckého posudku
č. 42233-064/08 dodatkem. Prodávající
Janě Hinterhölzové uhradí městys Ledenice rozdíl v ceně ve výši 11.766,- Kč.
výkup pozemku parc.č. 4632/16 v k.ú. Le2
denice o výměře 211 m (ostatní plocha/ostatní komunikace) od vlastníka pozemku
AGRO-HOCHSTAFFL s.r.o. za smluvní
2
cenu 40,- Kč/m za účelem opravy místní
komunikace Mysletínská.
pokračování na str. 3
MO ČRS Ledenice
ve spolupráci s městysem Ledenice
Vás srdečně zve na

LEDENICKOU
MÁJKU
pátek 30.4.2010
začátek v 16.00 hod. u Horní Jámy
Program:
– RC Ledňáček
- výroba čarodějnic
- soutěže pro děti
- soutěž Ledenická čarodějnice 2010
(v hodu koštětem do dálky)
– stavění májky v cca 17 hod.
– hudební doprovod v průběhu odpoledne
a večera – hraje S.A.M.
– večerní májová veselice
hity pro všechny – hraje S.A.M.
Rybáři pro Vás připravují: speciality na
grilu (vepřové plátky, klobásy, sekanou,
smažené ryby atd.)
Všem dobře známá VESELÁ KLOBÁSA
zajistí lahodné a osvěžující nápoje.
Těšíme se na setkání
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 2
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
2
 prodej části pozemku KN 193/54 cca 109 m
(trvalý travní porost) v k.ú. Ledenice žadateli
Bohuslavu Máchovi v souladu se stanovisky
komise výstavby a územního plánování a
komise životního prostředí a lesního hospodářství.
Zastupitelstvo městyse odložilo:
 projednání žádosti místní organizace Českého rybářského svazu Ledenice o prodej
pozemků KN 160/8, části parc.č. 160/1 a
části parc.č. 160/3 vše o celkové výměře
2
cca 200 m za účelem výstavby rybochovného zařízení.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 10. března 2010
Rada městyse ukládá:
 řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice zpracovat
a předložit koncepci rozvoje Základní školy
v Ledenicích včetně rozpočtu na účelné vybavení a plánu vzdělávání učitelů.

částku 1.200,- Kč/měsíc vč. DPH s tím, že
nájemné bude každoročně valorizováno
o úředně stanovenou míru inflace za uplynulý kalendářní rok. Ostatní podmínky budou upřesněny nájemní smlouvou.
 vyúčtování XI. Reprezentačního plesu městyse Ledenice a TJ Sokol Ledenice konaného dne 6.2.2010. O využití výtěžku plesu
rozhodne komise pro mládež, kulturu a
sport na svém příštím zasedání.
Rada městyse projednala:
 návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
s firmou E.On Distribuce a.s. pro stavbu kabelového vedení NN – Fleischman Petr –
připojení pozemku č. 1044/3 v k.ú. Zborov.
Rada městyse souhlasí s uzavřením této
smlouvy s podmínkou :
1. zřízení věcného břemene za jednorázovou
úhradu ve výši 58.320,- vč. DPH dle platného ceníku městyse Ledenice.
2. smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení rady městyse č.
113 ze dne 7.10.2009.

Rada městyse vzala na vědomí:
 akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu životního
prostředí na projekt „Ledenice – Zborov vrt
ZHV-3“.
 ukončení nájmu bytu č. 65/D v domě s pečovatelskou službou dohodou s nájemcem
pí J. Jirouchovou k datu 31.3.2010.
Rada městyse schválila:
 nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stupeň (dokumentace stavebního povolení) a zajištění inženýrské
činnosti na stavbu: „Kanalizace a ČOV pro
osadu Zborov“ od VH TRES spol. s.r.o. Č.
Budějovice ze částku 516.000,- Kč vč.
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Termín plnění nejpozději do
15.4.2010.
 cenovou nabídku na výměnu vnitřních vodovodních rozvodů včetně osazení bytových vodoměrů v bytovém domě č.p. 86,
Náměstí v Ledenicích za částku 45.451,- Kč
bez DPH předloženou firmou Luksch-Volf
(voda,topení, plyn) Homole.
 příspěvek městyse Ledenice ve výši 5.708,- Kč
na úhradu nákladů na provoz Lékařské služby první pomoci Zdravotního zařízení polikliniky v Trhových Svinech za období roku
2009 na základě předloženého vyúčtování
od města Trhové Sviny.
 valorizaci nájemného o úředně stanovenou
míru inflace nadále vždy za uplynulý kalendářní rok, týkající se nájmu pozemku KN
193/15 v k.ú. Ledenice dle nájemní smlouvy ze dne 16.7.2009 uzavřené s nájemcem
Autodoprava Petr Manda, Ledenice na
dobu určitou 10 let.
 pronájem části nebytových prostor cca
2
15 m v budově radnice nájemci Sdružené
lesy Ledenice – Borovany od 1.6.2010 za

oprava hráze rybníka Parčák
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Pane starosto, do konce volebního období
zbývá již jen půl roku. Jaké úkoly a cíle má
vedení našeho městyse ještě před sebou?
V prvé řadě bychom chtěli dokončit a
zkolaudovat přístavbu mateřské školy tak,
aby se o ledenické pouti dala slavnostně
otevřít a od 1. září mohla začít sloužit dětem.
V současné době probíhá generální
oprava hráze a vypouštěcího zařízení rybníka Parčák, která by měla být hotova do
konce dubna.
V jarních měsících dojde v Mysletínské
ulici k prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu a následně i k opravě povrchu
vozovky a chodníků.
Na letní prázdniny je naplánována výměna oken a kompletní zateplení fasád budov I. stupně ZŠ, ZUŠ a školní družiny.
Samozřejmě nezapomínáme ani na
osady.
Největší finanční prostředky (v řádech
statisíců korun) jsou vkládány do pořízení
projektové dokumentace a vykoupení pozemků na stavbu kanalizace a ČOV v osadách Zborov, Ohrazení a Zaliny.
V květnu by mělo Zastupitelstvo městyse Ledenice schválit odkup jedné ideální
poloviny sokolovny od TJ Sokol Ledenice a
také by mělo být dokončeno zpracování
projektové dokumentace na generální opravu kanalizace v Sokolské ulici.
Samozřejmě průběžně probíhají i další
menší investiční akce jako jsou údržba zeleně, menší opravy chodníků a místních
komunikací a opravy budov v majetku
městyse Ledenice.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
(JK)
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INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI A STAVU VEŘEJNÉHO
POŘÁDKU V OBVODĚ OBVODNÍHO ODDĚLENÍ LIŠOV ZA ROK 2009
Policie České republiky, Obvodní oddělení
Lišov zahrnuje ve svém obvodě několik městských a obecních úřadů a pod ně spadajících
obcí. Jedná se o úřady: Lišov, Borovany, Adamov, Hůry, Libnič, Jivno, Štěpánovice, Hvozdec, Zvíkov, Libín a městys Ledenice. Na
PČR OOP Lišov probíhá pravidelná a nepřetržitá služba. Jak v předcházejícím roce, tak i
v roce 2009 bylo na OOP Lišov začleněno několik nováčků, kteří jsou v zácviku a nejsou
připraveni vykonávat samostatně službu, takže do služby jsou veleni společně se starším a
zkušenějším příslušníkem.
V celém obvodě OOP Lišov bylo spácháno
celkem 249 trestných činů.
Celková objasněnost všech trestných činů
v celém obvodě Obvodního oddělení Lišov za
rok 2009 byla 45,38%, což je zlepšení o 5,31%
oproti roku 2008.
U trestných činů se převážně jedná o následující trestnou činnost:
- vloupání do chat a sklepů v rodinných domech, tak i v panelové zástavbě
- vloupání do rekreačních chat a chalup
v noční i denní době
- fyzické napadení

znásilnění
krádeže jízdních kol
krádeže věcí z různých objektů
krádeže mobilních telefonů
podvody
vloupání do motorových vozidel
zanedbání povinné výživy
krádeže věcí z novostaveb
dopravní nehody se zraněním
poškozování cizí věci – sprejerství
krádeže vozidel
výtržnictví
maření úředního rozhodnutí
Místní součást PČR, OOP Lišov šetřila
v roce 2009 přímo v městysi Ledenice a k.ú.
přilehlých obcí celkem 29 trestných činů, kdy
některé byly dle závažnosti, či věcné příslušnosti řešeny s dalšími útvary PČR, jako například Skupinou kriminální policie a vyšetřování,
nebo Skupinou dopravních nehod pod Územním odborem PČR, Č. Budějovice. Takto se
podařilo objasnit například případy vloupání
do chat v k.ú. obce Zborov, krádeže věci
z bytů, krádež vozidla, výtržnictví, poškozování výherního automatu, maření úředního
rozhodnutí ve spojení s řízením vozidla, násilí
-

INFORMACE VOLIČŮM K VOLBÁM
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Dne 8. února 2010 vyhlásil prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 28. a
29. května letošního roku.
Volič, který je rozhodnut se voleb zúčastnit
a předem ví, že v den konání voleb se nebude
zdržovat v místě svého trvalého pobytu, tudíž
nebude moci volit ve svém místně příslušném
volebním okrsku, může požádat obecní úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu (VP). Voličský průkaz
opravňuje voliče k volbě do Poslanecké sněmovny v kterékoliv obci ČR. V případě zaslání písemné žádosti o vydání VP pro účast ve
volbách je třeba, aby byla žádost o vydání VP
doručena příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 21. května 2010 (tj. 7 dnů před dnem
voleb).
Písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem žadatele může občan, který má trvalý
pobyt na území městyse Ledenice, zaslat na
adresu Úřad městyse Ledenice, Náměstí 89
prostřednictvím České pošty, nebo podáním
učiněným do datové schránky tak, aby ji úřad
obdržel nejpozději dne 21. května 2010. Úřad
městyse zašle voličský průkaz žadateli na adresu uvedenou v žádosti nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 13. května 2010.
Osobně lze podat žádost přímo na podatelně Úřadu městyse Ledenice, nejpozději ve
středu dne 26. května 2010 do 16.00 hod. Úřad
městyse předá voličský průkaz osobně voliči,
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
VP. Požádá-li tedy volič o VP správným způsobem a do termínů výše uvedených, opravňuje

jej voličský průkaz hlasovat ve dnech voleb
v jakémkoli volebním okrsku poté, co VP komisi odevzdá ve volební místnosti a prokáže
svou totožnost a státní občanství ČR předepsanými doklady. I po vydání VP má volič stále
možnost dostavit se do volební místnosti svého okrsku, ale i zde bude moci volit, pouze pokud odevzdá voličský průkaz.
Jana Fuková, vedoucí sekretariátu

proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, ublížení na zdraví, tr. čin neplnění vyživovací povinnosti. Některé tr. činy jsou nadále v šetření
z důvodu dokazování skutkových podstat tr.
činů podezřelým osobám, přičemž je takto
prošetřován i např. trestný čin znásilnění.
Celkově se však podařilo v rámci městyse
Ledenice snížit trestnou činnost oproti roku
2008 i celkově takto zvýšit objasněnost. V nápadu trestné činnosti i přestupků jsou při OOP
Lišov tři významné lokality a to v pořadí Lišov, Borovany, následně jako třetí městys Ledenice.
Dále bylo v obvodě OOP Lišov při městysi Ledenice s přilehlými obcemi evidováno celkem
31 přestupků a zde se jednalo o přestupky:
- fyzické napadení
- pokousání psem
- drobné krádeže v prodejnách
- drobné požáry
- krádeže věcí v barech a krádeže mobilních
telefonů
- drobné výtržnosti
- poškozování cizí věci
- neshody v rodinách
- krádeže měděných svodů a okapů
- ujetí od benzinové čerpací stanice
- krádeže nepojízdných vozidel – vraků
- drobné přestupky v dopravě s udělením
blokových pokut
V celkovém počtu přestupků jsou evidovány i blokové pokuty vedené na úseku přestupků v dopravě na úseku města. Dopravní
nehody jsou od roku 2009 šetřeny již plně
v kompetenci Skupiny dopravních nehod,
Územního odboru České Budějovice, PČR.
Stále jsou hlavní příčiny dopravních nehod
v nedodržování rychlosti v jízdě, nerespektování dopravních značek, nedodržování bezpokračování na str. 5

V lednovém vydání Ledenického zpravodaje jsme informovali o nutnosti porazit vzrostlý dub
u budovy školní družiny (svisle prasklý kmen). Z důvodu nepříznivého počasí však bylo možné
strom porazit až začátkem března.
Foto Bc. Jiří Cukr
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INFORMACE O
BEZPEČNOSTNÍ SITUACI ...
(pokračování ze str. 4)
pečné vzdálenosti, nedodržování přednosti
v jízdě. Taktéž přetrvává problém odstavených
vraků vozidel, či provoz vozidel neregistrovaných v registru vozidel. Na posledně jmenovaný problém se soustřeďují hlídky Městské
policie Třeboň.
V případě objasnění přestupků jsou tyto
standardně oznamovány k projednání na přestupkovou komisi při městysi Ledenice. V případě přestupků proti BESIP, které nebyly
přímo vyřešeny blokovou pokutou, se tyto
oznamují na Odbor dopravy Mag. města Č.
Budějovice.
V obci Ledenice je hlavní problém s nápadem kriminality spojen s provozem nonstop
barů a heren, kde dochází ke konzumaci alkoholu, návykových látek, nepřímo s prodejem
drog, přičemž s tímto samozřejmě souvisí i
výskyt osob s kriminální minulostí. Dále
s provozem barů samozřejmě souvisí i různé
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výtržnosti, rvačky, rušení nočního klidu, jízda
pod vlivem alkoholu. V rámci OOP Lišov je
obec Ledenice opět v tomto problému třetí
v pořadí za obcemi Lišov a Borovany, kde je
navíc vše spojeno s místními diskotékami.
Hlídky OOP Lišov se v rámci výkonu služby a to hlavně v nočních hodinách zaměřují na
kontrolu veřejného pořádku, kontrolu nočních
barů a dodržování BESIP. Celou situaci
v tomto směru zlepšuje i působení hlídek
Městské policie Třeboň.
V letošním roce přichází PČR s novými
prioritami, kdy na předních místech je opětovně styk s občany, znát jejich problémy, aby občané věděli, kdy, kam, jak a na koho se obrátit
i jak nejsnáze řešit jejich problémy. Nedílnou
součástí práce je styk s pracovníky městských
úřadů a navzájem si předávat problémy, které
se zde staly a které je nutno řešit.
Zpracoval: prap. Daniel Jeník, inspektor
Za policejní orgán: npor. František Čunta,
vedoucí oddělení PČR
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci dubnu oslaví své jubileum:
70 let
Jaroslav Tůma z Ledenic
Karin Kohoutová z Ledenic
80 let
Stanislava Čížkovská z Ledenic
82 let
Jaroslav Krofika z Ledenic
Jaroslava Hrdinová z Ledenic
84 let
Jaroslava Bílková z Ledenic
87 let
Jiřina Pobříslová z Ledenic
88 let
Karel Paul z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Vlastou Gunarovou z Ledenic,
zemřela 8.3. ve věku 61 let,
t s panem Miloslavem Tichým z Ledenic,
zemřel 11.3. ve věku nedožitých 80 let.

MAS Sdružení Růže připravuje
5. výzvu a školení pro zájemce o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje 5. 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:
Infrastruktura
pro předškolní výchovu
Toto opatření je zaměřeno na vytváření a
zlepšování materiálních a prostorových podmínek pro předškolní výchovu v MŠ i mateřských centrech. V této fichi bylo dosud
podpořeno celkem 8 projektů, z toho 3 projekty na rozvoj mateřských center (např. MC Človíček Nebojsa T. Sviny – Výstavba dětského
hřiště u mateřského centra – 270 tis. Kč, obec
Benešov n. Černou - Rekonstrukce tělocvičny
– 363 tis. Kč). Žadatelé mohou v tomto opatření získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu.
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
5 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. Žadatelé mohou v tomto opatření získat 56% dotaci
z rozpočtu projektu.
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 byly podpo-

řeny 3 projekty (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.
Podmínky pro ochranu zdraví
a majetku obyvatel
Toto opatření je zaměřeno na investice do
preventivních opatření ke zvýšení ochrany
zdraví a majetku obyvatel v území MAS, ale
také k vytváření materiálních podmínek pro
organizace, které majetek a zdraví obyvatel
chrání (např. SDH). Zde byl zatím podpořen
pouze jediný projekt a to projekt města Nové
Hrady - Bezpečně do škol – 561 tis. Kč. Žadatelé mohou v tomto opatření získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu.
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 8 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 v dubnu 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 10. května
2010 v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Bo-

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

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se dne 17.3.2010
přišli rozloučit s panem Miloslavem Tichým na jeho poslední cestě.
Za projevenou soustrast a květinové dary
děkuje rodina Miloslava Tichého
rovany). Během dubna proběhnou dvě školení
pro žadatele (14.4. – Benešov nad Černou –
14.00, 15.4. Borovany 16.30 – obojí v zasedací místnosti obecního/městského úřadu). 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
Helena Kujanová (kujanova.h@centrum.cz,
777 084 601).
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny (386 927 055,
724 643 050, guthova@cb.gin.cz, kujanova.h@
centrum.cz). V sídle MAS (budova borovanské
radnice – zadní vchod) poskytujeme také konzultace k Vašim záměrům.
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
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Zelená úsporám
Státní fond životního prostředí vyhlásil minulý rok program Zelená
úsporám. Cílem programu je zjednodušeně řečeno snížit spotřebu energií
pro vytápění a ohřev teplé vody v rodinných i bytových domech a také
v panelových domech. V programu Zelená úsporám je do konce roku
2012 k dispozici cca 25 mld. Kč. Po rozpačitém rozjezdu programu a několika úpravách pravidel počet podaných žádostí a rozpracovaných projektů rychle narůstá. Je
možné, že vyhrazené prostředky budou vyčerpány dříve, než se předpokládalo.
Protože strategií MAS Sdružení Růže je snižování závislosti regionu na vnějších zdrojích,
podporujeme opatření, která snižují závislost na vnějších zdrojích energie. Od března proto poskytujeme bezplatné základní poradenství pro zájemce o dotaci v programu Zelená úsporám.
Naši externí spolupracovníci poskytují poradenství po telefonu, e-mailu, po dohodě také v kanceláři MAS (hodiny pro veřejnost – út 8.00 – 12.00, st 12.00 – 16.00), popřípadě přímo u Vás
doma. Poradce Vám poradí, na jaká opatření se program vztahuje, jakých úspor musíte dosáhnout, abyste dosáhli na dotaci, proberou s Vámi, zda Váš záměr naplňuje cíle programu, poradí,
kdo Vám zpracuje projekt, popřípadě pomohou s vyplněním formuláře a vyhledáním vhodné dodavatelské firmy.
Naši poradci:
Ing. Dalibor Stráský (Borovany)
– energetický poradce (daliborstrasky@volny.cz, 387981273)
Ing. Pavel Kříha (Nové Hrady, České Budějovice)
– energetický poradce (pkriha@terms-cz.com, 602482086)
Mgr. Antonín Chadima (Ledenice)
– praktik, realizace pasivního domu, nositel dotace Zelená úsporám
(antonin.chadima@gmail.com, 607 969 045)
Ing. Čtveráček (České Budějovice, Horní Stropnice)
– projektant, poradce (ctveracek.marketing@volny.cz, 602352434)
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
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Z regionu až do domu
Místní akční skupina Sdružení Růže
vydává Zpravodaj MAS, který vychází 3 x
do roka. V něm informujeme o možnostech dotací prostřednictvím MAS, o realizovaných projektech, ale také o různých
zajímavostech z regionu, o významných
akcích, o zajímavých projektech, které se
u nás připravují nebo se je podařilo uskutečnit. Zpravodaj sestavují zaměstnanci
MAS, ale do budoucna uvítáme, pokud se
do jeho přípravy formou příspěvku zapojí i
další lidé.
V současné době Zpravodaj distribuujeme veřejnosti zdarma prostřednictvím obchodů v regionu, popřípadě obecních
úřadů. Nad to nabízíme jednotlivcům možnost objednat si zasílání Zpravodaje poštou
a to za poštovné a balné 60 Kč / rok. Pokud
máte o tuto službu zájem, pošlete nám
e-mailem svoji adresu a spolu s ní své rodné číslo, nebo IČO, které použijete jako
variabilní symbol k platbě na účet MAS
(190701552/0300, ČSOB). Budete mít
předplaceno zaslání 3 čísel Zpravodaje.
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže

VENKOVSKÁ KOMUNITNÍ
ŠKOLA LEDENICE
Kurzy Venkovské komunitní školy
v Ledenicích – šance i pro Vás
Pryč jsou ty časy, kdy zájem obyvatel menších
měst a obcí o odpolední vzdělávání znamenal zdlouhavé cestování
za jazykovými nebo počítačovými kurzy do měst. V tomto roce budou v Ledenicích od září zahájeny nové kurzy pro dospělé. Kurzy
budou probíhat po celý školní rok a díky podpoře z Programu rozvoje
venkova budou pro účastníky cenově zvýhodněny. Rádi byste se zlepšili v práci s počítačem,
nebo Vás baví jazyky a chtěli byste se zdokonalit? Záleží pouze na Vás, jaký kurz bude od září
otevřen. Stačí pouze vyplnit připravovaný dotazník.
„Když jsem si začátkem tohoto roku domlouvala schůzku s panem starostou a ředitelem ledenické školy, abych jim představila projekt Venkovské komunitní školy, jehož nositelem je Místní akční skupina Sdružení Růže a nabídla jim
možnost účasti Ledenic v tomto projektu, nenapadlo mne, že bude tak kladně přijat. Na základě této schůzky jsme s příslibem zájmu
městyse a díky pomoci pana předsedy kulturní
komise Jiřího Hinterhölze vytvořili pracovní
skupinu zájemkyň o pomoc s realizací projektu v Ledenicích. Přiznávám, že jsem takový
zájem a motivovanost opravdu nečekala, a je
pro mne velmi příjemným překvapením“, uvádí Helena Kujanová.
V současné době jsou aktivity Venkovské
komunitní školy v Ledenicích ve fázi příprav.
Sestavily jsme realizační tým ve složení –
Karla Herdová, Šárka Kubínová, Marie Princlová a Helena Kujanová. Dvě z nás se účastní
internetového kurzu „Jak založit, řídit a udržet
Venkovskou komunitní školu“. Paní Karla
Herdová se současně účastní dlouhodobého
rekvalifikačního kurzu „Obecní koordinátor“. Koordinátorka Karla Herdová se v současné době účastní kurzu Obecní koordinátor, který je zaTaké jsme se již sešly na neformální schůzce a
měřen nejen na metody práce s komunitou v obci a vedení komunitní školy, ale také na zvládání
pokračování na str. 7 stresu a řešení problémů.
foto Jan Fiala
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VENKOVSKÁ KOMUNITNÍ
ŠKOLA LEDENICE
(pokračování ze str. 6)
plánovaly jsme jednotlivé přípravné aktivity.
Rozhodly jsme se využít metody dotazníkového šetření v Ledenicích a osadách, abychom
zjistily Váš zájem o připravované kurzy pro
dospělé, a na základě výsledků ankety zahájíme přípravu kurzů.
Dotazníky se do domácností naší obce budou distribuovat dvěma cestami. První cestu
vytvoří žáci naší základní školy, kteří přinesou
dotazníky do svých domovů. Jelikož každý,
kdo má chuť se vzdělávat, nemá žáka v naší základní škole, druhá cesta povede do každé
poštovní schránky v obci a přilehlých osadách. Na dotazníku budete moci jednoduchým
způsobem zaškrtnout kurz o který byste měli
zájem a dotazník pak vrátit do základní školy.
Buďto přímo přes žáka učiteli nebo do poštovní schránky na hlavní budově naší školy.
V případě, že byste chtěli být nezávazně přednostně upozorněni na vypsané kurzy, které
začnou probíhat od září 2010, je možnost na
dotazník napsat svůj kontakt.
Venkovská komunitní škola bude mít informace uveřejněné též na internetových
stránkách naší obce: www.ledenice.cz. Pokud
by měl někdo zájem využít své schopnosti a
znalosti v naší komunitní škole jako lektor,
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může nás kontaktovat na e-mail: vks.ledenice@seznam.cz.
Tyto aktivity budou v Ledenicích realizovány díky projektu „Venkovské komunitní
školy – rozvoj celoživotního vzdělávání v regionech České republiky“, jehož nositelem je
MAS Sdružení Růže. V něm jsou kromě Ledenic zapojeny ještě další dvě obce ve Sdružení
Růže: Horní Stropnice a Malonty. MAS Sdružení Růže na projektu spolupracuje ještě s dalšími dvěma MAS – MAS Podhorácko (kraj
Vysočina) a MAS Nad Orlicí (Pardubický
kraj). Aktivity Venkovských komunitních
škol jsou určeny všem lidem v obcích a okolí
bez ohledu na věk. Jejich cílem je nabídnout
veřejnosti vzdělávací kurzy a aktivity, které
lidé potřebují a o které mají zájem. I když se
v této první fázi budou aktivity Venkovské komunitní školy týkat v první řadě vzdělávání
dospělých, v mnoha obcích funguje Venkovská komunitní škola jako centrum nejen vzdělávání, ale také společenských aktivit a
spolupráce místních obyvatel.
Helena Kujanová
manažerka projektu MAS Sdružení Růže
Karla Herdová
koordinátorka Venkovské komunitní
školy Ledenice
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Něco málo o zborovském pivovaru
Ještě před 300 lety se ve Zborově vařilo
pivo. Ano, je to tak, ač se to může z dnešního
pohledu zdát jako naprostý nesmysl. Ve středověku a raném novověku se totiž pivovar nacházel v každé větší obci a při mnoha
šlechtických sídlech. Jedním z takových míst
byl také Zborov, dále např. sousední Doubravice, Komařice, Olešnice, Ostrolovský Újezd,
Římov a samozřejmě větší obce (Ledenice, Lišov, Rudolfov, Trhové Sviny a Borovany).
Tyto malé pivovary existovaly velmi krátkou
dobu. Pokud se dožily 19. století, tak zanikly

v jeho druhé polovině (nejpozději na počátku
20. století), což je mj. případ pivovaru v Ledenicích, jemuž se však detailněji budeme věnovat příště. Dnes si trochu připomeneme
historii toho zborovského.
Od roku 1555 vlastnil Zborov drobný rytíř
Jiří Kořenský z Terešova, který sídlil na zámku v Komařicích. Po jeho smrti si celé nevelké
panství rozdělili jeho čtyři synové. Zborov získal nejmladší Karel, který si ve vsi ke svému
přebývání vystavěl tvrz a u ní také pivovar.
O něm ale máme první písemnou zprávu až
k roku 1619, kdy Karel Kořenský zemřel a
jeho majetek přešel na syna Jiřího. V polovině
17. století vyvstaly mezi zborovskými pány
(i jednou paní, protože nějaký čas za nezletilé
budoucí pány statek spravovala jejich poručnice Anna Chrtová ze Rtína zvaná „Chrtovna“) a třeboňskou vrchností dlouhotrvající
rozepře kvůli pivu a jeho dodávkám do okolních hospod v Nové Vsi, Hůrce a Svaté Voršile. Vše se definitivně vyřešilo v roce 1709,
kdy Marie Magdaléna, vdova po posledním
majiteli Zborova z rodu Kořenských Karlu
Rudolfovi, prodala vesnici Schwarzenbergům. Tehdy máme naposledy doloženou činnost zdejšího pivovaru, která byla s okamžitou
platností zrušena.
Pivovar stával s největší pravděpodobností
při zborovské tvrzi zcela přeměněné okolo
roku 1720 na hospodářský dvůr (jihozápadní
okraj vsi). Při přestavbě se o pivovaru již nehovořilo, zmiňována je pouze malá vinopalna.
Literatura dále spekuluje o možnosti, která se
však nejeví příliš reálně, že pivovárek původDruhý díl Encyklopedie pivovarů Čech, Mora- ně stával ve vsi při tvrzi a po jejím opuštění byl
přeložen k Voršile, která přibližně v letech
vy a Slezska věnovaný jižním Čechám.
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V Ledenicích budou od září probíhat odpolední kurzy pro dospělé
foto internet

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH
SVINECH

středa 7. duben 2010
začátek v 19.00 hod.

Jana Lahodná – klarinet
Irena Černá – klavír
Kulturní dům Trhové Sviny
Koncerty jsou pořádány za finanční
podpory Jihočeského kraje
Informace:
ZUŠ T. Sviny, tel. 386 322 487,
e-mail: zusts@quick.cz
1680–1750 platila za drobné poutní a lázeňské
místo regionálního významu.
Podrobnější vylíčení dějin zborovského pivovaru lze nalézt v druhém dílu Encyklopedie
pivovarů Čech, Moravy a Slezska, který se věnuje území jižních Čech a vyšel na počátku letošního roku v pražském nakladatelství Libri.
V objemné publikaci (792 stran) popisuje její
autor Pavel Jákl vývoj zhruba 300 lokalit spojených s dějinami jihočeského pivovarnictví.
Na závěr ještě připomeňme, že nakladatelství
Libri v posledních letech vyprodukovalo řadu
hodnotných titulů o méně známých českých
památkách a stavbách. Své zástupce v nich má
také oblast Ledenicka. Vedle samostatného
hesla „Ledenice“ v encyklopedii Měst a městeček v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (autor Karel Kuča, 3. díl, 1998), jde o zaniklý
ledenický hrad v Ilustrované encyklopedii
českých hradů (Tomáš Durdík, třetí vydání
2009), pranýř v Technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (kolektiv autorů, 2. díl, 2002) a lidovou architekturu
v Zalinech zařazenou do druhého dílu Encyklopedie českých vesnic věnované jihu Čech
(Jan Pešta, 2004).
Bc. Jiří Cukr
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Pozvánka
Impulsní přeshraniční centrum Sdružení Růže ve spolupráci se sdružením Jihočeská Silva
Nortica pořádá přeshraniční workshop zkušeností spojených s tématem:

NEZAMĚSTNANOST x SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ
řešení a prevence
Toto setkání organizujeme u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení vyhlášenému Evropskou unií pro rok 2010.
Datum: úterý 27. 4. 2010, čas: 10.00 hod – 15.00 hod
Místo: Akademické univerzitní centrum, Zámek Nové Hrady
Program:
1. Představení Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jeho české
aktivity, prezentace podpůrných projektů.
Mgr. Tomáš Strnad – Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha
2. Současná situace na trhu práce v příhraničním regionu jižní Čechy x Waldviertel.
Mgr. Jiří Beran – Úřad práce České Budějovice
Gerhard Ableidinger – AMS Gmünd
3. Podpora podnikání v příhraničním regionu jižní Čechy x Waldviertel
Hospodářská komora Č. Budějovice:
Ing. Michaela Fouňová – podpora podnikatelů v regionu
Ing. Josef Hart, Ing. Jaroslav Hodina
– spolupráce s rakouskými partnery Wirtschaftskammer Gmünd
Mag. Andreas Krenn – podpora rakouských podnikatelů
4. Aktivní stanoviště interregionálně – Standort Aktiv
Ricky Heimpel
5. Projekt „Se sousedy k vzdělávání“ – vzdělávání osob ohrožených na trhu práce
z důvodu znevýhodnění (odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou)
Olga Brůhová – Erudico s.r.o.
6. Možnosti dalšího vzdělávání dospělých
školství – Odbor školství KÚ Jč.kraje, Ing. Hana Šímová
možnosti rekvalifikace – ÚP České Budějovice, Mgr. Jiří Beran
7. Konkrétní projekt boje proti sociálnímu vyloučení u lidí s handicapem
NAZARET – p. Karel Filip
8. Představení projektů Emloyment Service, s.r.o., České Budějovice
Mgr. Nina Mocová
9. Veřejná služba, obecně prospěšné práce – starostové obcí
- Připravovaný workshop je určen nejširší veřejnosti. Zveme srdečně zástupce obcí a podnikatele z regionu Sdružení Růže, zástupce sociálních odborů městských úřadů, zástupce
z resortu školství, nezaměstnané i veřejnost.
- Přivítáme také zájem zástupců obcí o čtený příspěvek (max. 5-10 min.) – např. na téma
obecně prospěšné práce, veřejná služba – zkušenosti obcí
- Účast na akci je bezplatná. Pro všechny účastníky akce bude zajištěno pohoštění.
- Po skončení workshopu je pro zájemce zajištěna prohlídka hradu s průvodcem.
Prosíme zájemce o účast o zaslání přihlášky (nejpozději do 15. 4. 2010):
- buď e-mailem na adresu: impulz@centrum.cz
- nebo telefonicky na č. 389 604 514, 776 324 992.
- možno zaslat i zpětný e-mail
Prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve. Pokud budete mít zájem vystoupit s krátkým příspěvkem, uveďte to, prosím, v přihlášce.
Za IPC Sdružení Růže – Ing. Eva Dupkaničová, manažerka
Za sdružení Jihočeská Silva Nortica – Mgr. Pavel Hložek, jednatel
Akce je podpořena programem Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013,
projekt „Založení hospodářské platformy ERSN“

duben 2010
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
1. V měsíci dubnu oslaví své krásné životní
jubileum 80 roků paní Slávka Čížkovská
z Ledenic. Je naší dlouholetou členkou a
proto jí chceme ze srdce popřát:
Milá Slávinko!
Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme Ti říct,
žij podle svého,
měj do dalších let hodně štěstí
a pevné zdraví,
krásné kulatiny oslav tak, jak se slaví.
Pozvedni skleničku a poslechni si od nás
přes rozhlas z Č. B. pěknou písničku.
2. Členům se dává na vědomí, že členská schůze SPCCH se koná 28. dubna od 14. hodin
v klubovně Podzámčí Borovany. Hostem
bude člen OV SPCCH, v programu je též
zdravotní přednáška, občerstvení. Na heligonku zahraje pan Honzík Mareš ke zpěvu
i tanečku.
Srdečně zve výbor ZO
3. 7. března uplynul 1 rok, kdy odešel bez jediného slůvka rozloučení pan František
Kouba – kovář a heligonkář z Ledenic. Za
vše, co pro naši ZO zdravotně postižených
udělal za svého života, s láskou a úctou
vzpomínáme a nezapomeneme.
za členy ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

Program na duben 2010
Ò Čtvrtek 8.4., od 10.00 do 12.00
vyrobíme si želvičku – potřebovat
budeme zelenou PET lahev, kdo
doma má – nechť vezme s sebou
Ò Pondělí 12.4., od 16.30 do 18.30
výroba narcisů za pomocí
mufinkových košíčků
Ò Čtvrtek 15.4., od 10.00 do 12.00
keramika pro maminky
Ò Pondělí 19.4., od 16.30 do 18.30
TLUČE BUBENÍČEK
Ò Čtvrtek 22.4., od 10.00 do 12.00
vyrobíme si les
– potřebovat budeme korkové zátky
Ò Pondělí 26.4., od 16.30 do 18.30
uděláme papírové dobroty,
po kterých nás zub určitě bolet
nebude – za pomoci krepového
papíru a papírových ruliček
Ò Čtvrtek 29.4., od 10.00 do 12.00
keramika pro maminky – což takhle
vyrobit si keramický šperk
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný. Program i herna jsou
přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.

duben 2010
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Mladí hasiči v Ledenicích
Zima je jistě krásné období roku, ale stejně jako pro mnoho jiných je
i činnost hasičského kroužku zaměřena na jarní a letní měsíce. Přesto
jsme se pravidelně scházeli každý pátek a přizpůsobovali program podmínkám a vždy přidali i něco z hasičiny. Při sáňkování se dá zlepšovat
fyzička, ze šipkované se může stát obdoba požární všestrannosti a
spousta dalších aktivit turnajem v Člověče nezlob se počínaje a parádní
exkurzí u profesionálních hasičů konče.
K té návštěvě HZS. V pátek 12.3. jsme ve čtyři hodiny odpoledne
vyrazili do ČB k profesionálním hasičům. Měli jsme pro nás toho nejlepšího možného průvodce, pana Miroslava Frejlacha. Seznámil nás
s historií útvaru, současným vývojem a na co jsme se hlavně všichni těšili, provedl nás po garážích, vysvětlil, na co se která auta používají a
my se mohli podívat na výbavu. Dokonce jsme viděli v akci pneumatic-

ké vyprošťovací nářadí nebo výjezd na otevření bytu. Hitem měla být
jízda v moderním zásahovém autě, ale asi nejvíc se každému líbilo
v Polygonu, zjednodušeně prolézačkách pro výcvik hasičů s dýchací
technikou. I přes ne zrovna vlídné počasí to bylo krásné a zajímavé odpoledne.
Další program je jasný. Takové to opravdové odstartování do sezóny zahájíme již tradičně při soustředění na Soběnově.
Závodit budeme ve dvou věkových kategoriích po jednom družstvu.
Mladší si navíc díky podpoře ÚM Ledenice obléknou nové dresy, tak i
to je snad povzbudí.
Noví zájemci od šesti let se mohou přijít na kroužek podívat a rozhodnout se. V 16.00 hodin každý pátek před hasičárnou.
za SDH Ledenice, Vladislav Šesták

Ledenické střílení
V březnu se konal již 11. ročník obnovené
střelecké soutěže O putovní pohár městyse Ledenice.
Oproti minulému roku nám letos počasí
přálo. Stále ještě panovala zima a tak se moc
nedalo běhat venku a ani pracovat na zahradách. Počet soutěžících se opět vyhoupnul
přes obvyklou 100. Největším překvapením
byla kategorie mužů, na startu bylo 40 střelců,
což byl rekordní počet v obnovené historii
soutěže. Velmi zajímavý je i fakt, že i když
jsme soutěž před lety obnovili především pro
děti, tak počet „dospěláků“ v některých letech
dokonce převýšil dětské závodníky. A protože
si chceme dospěláky udržet (soutěž už probíhá
hezkou řádku let a „dospěláci“ nám pomalu
stárnou a zrak slábne), uvažujeme pro příští
rok o zavedení nové kategorie nad 50 let.
Při soutěži nás také navštívila regionální televize RTA a natočila se soutěžícími krátkou reportáž, kterou můžete shlédnout na www.rta.cz.

Absolutní vítěz Jaroslav Šesták
na palebné čáře

Jako každý rok je na místě veliké poděkování pořadatelům: všem hasičům, paní Stanislavě Králíkové a jejímu týmu zapisovatelů
soutěže, panu Pavlu Vaňkovi – rozhodčímu
soutěže, Jitce a Pavlovi Tomandlovým za zajištění občerstvení i všem ostatním, kteří se na
přípravě soutěže podílejí.
A jak to dopadlo? Letos se žádné ženě nepodařilo nastřílet více bodů než mužům, jako
před třemi lety Ivaně Peckové, a tak si absolutní prvenství odnesl opět muž a tím byl Jaroslav
Šesták.
Výsledky:
kategorie A – děti do 9 let
1. Eliška Bicerová
2. Tobiáš Čouza
3. Václav Hinterhölz
kategorie B – děti do 12 let
1. Jiří Straka
2. Veronika Sporerová
3. Aleš Duda
kategorie C – mládež do 15 let
1. Tomáš Kříž
2. Tomáš Tachecí
3. Karolína Matoušová
kategorie D – ženy nad 15 let
1. Alena Pokorná
2. Ivana Pecková
3. Jaroslava Křížová
kategorie E – muži nad 15 let
1. Jaroslav Šesták
2. Jiří Hanzal
3. Aleš Duda
(JF)
Fota Vladislav Šesták

Nejmenší střelci a ženy mají v Ledenicích povoleného korektora

TIP NA VÝLET
¢ PARK EXOTICKÝCH ZVÍŘAT

DVOREC U BOROVAN
Sobota 1.5.2010
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Otevírací doba 9.00 - 18.00 hod.
Velké kočkovité šelmy v nových přírodních výbězích a několik druhů nových zvířat.
¢ PAMÁTNÍK JANA ŽIŽKY

Z TROCNOVA
- Sobota 1.5.2010
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Muzeum otevřeno
od 9.00 do 17.00 hod.
občerstvení po celý den
od 14.00 do 20.00 hod. hrají Babouci
vstupné 100,- Kč / ZTP 50,- Kč
- 21. a 22.5.2010
JIHOČESKÉ ZPÍVÁNÍ
(FOLKOVÝ FESTIVAL)
Program:
Pátek 21.5.2010 – příjezd účastníků
– večerní posezení u ohně
Sobota 22.5.2010
HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU
Podrobnější program na
www.rybnikari.cz

Ivana Pecková v rozhovoru s redaktorkou regionální televize RTA
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HOKEJOVÝ KLUB HC LEDENICE
Během loňské 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 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.
Stropnice, 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.
Pro důkaz, že i ryze amatérský hokej není
levnou záležitostí, uvedu několik údajů.
Hráčská výstroj cca 15 – 20 tis., za tréninky mezi sebou hráči vybrali 70 tis., 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.
Martin Štěch

Dětský karneval v Zalinech
V sobotu 13. března se v Zalinech konal
dětský karneval. Krásných masek bylo zase
o něco více než v loňském roce. Na úvod nám
zahrálo Divadélko KOS Loupežnickou pohádku, která byla na závěr odměněna velkým
potleskem. Program pokračoval vystoupením
ledenických roztleskávaček a jejich tancování se všem moc líbilo.
Samozřejmě nechyběly soutěže a sladké odměny. Na závěr karnevalu přišla na řadu tombola. Každý lístek byl výherní a tak žádné z dětí nebylo zklamané. Všechny vyhrály krásné
ceny, které nám věnovali štědří sponzoři.
Markéta Viktorová

Termíny zápasů jarního kola soutěže
I.B sk. D mužů:
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

sobota 3. dubna 2010 v 16.30 hod.
sobota 10. dubna 2010 v 16.30 hod.
sobota 17. dubna 2010 v 17.00 hod.
sobota 24. dubna 2010 v 17.00 hod.
sobota 1. května 2010 v 17.00 hod.
sobota 8. května 2010 v 17.00 hod.
sobota 15. května 2010 v 17.00 hod.
neděle 23. května 2010 v 17.00 hod.
sobota 29. května 2010 v 17.00 hod.
sobota 5. června 2010 v 17.00 hod.
sobota 12. června 2010 v 17.00 hod.
neděle 20. června 2010 v 17.00 hod.

Sj LEDENICE – Trhové Sviny
Lomnice n. Luž. – Sj LEDENICE
Sj LEDENICE – Borovany
Nová Včelnice – Sj LEDENICE
Sj LEDENICE – Kunžak
Slavonice – Sj LEDENICE
Sj LEDENICE – Olešnice
Suchdol n. Luž. – Sj LEDENICE
Sj LEDENICE – Ševětín
Nová Bystřice – Sj LEDENICE
Sj LEDENICE – České Velenice
Kardašova Řečice – Sj LEDENICE

duben 2010

Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
 Výbor TJ Slavoj Ledenice
děkuje svým členům, sponzorům a všem, kteří věnovali věcné dary do
tomboly na Sportovní ples, který se konal
dne 6.3.2010 a zveme vás tímto v příštím
roce na další, v pořadí již třináctý. Zvláštní
poděkování patří p. Číhalovi (Řeznictví a
uzenářství) a p. Zimolkovi (družební oddíl
kopané FK Mutěnice).
 Výbor TJ Slavoj Ledenice zve své členy na
Valnou hromadu TJ, která se koná 17. dubna 2010 ve 20.00 hodin v salónku restaurace Na Plácku. Jedním z bodů VH bude
projednání založení B mužstva mužů od
podzimu 2010. Proto žádám zájemce o jejich účast na VH.
Ačkoliv se mohlo zdát, že dění v oddílu kopané s příchodem zimy utichlo, není tomu tak.
Mužstvo mužů se na jarní odvety začalo připravovat 15. ledna pod vedením nového trenéra p. Radka Šímy, který u kormidla vystřídal
úspěšného p. Petra Vítovce. Nakonec jste se
s ním mohli seznámit v únorovém vydání Ledenického zpravodaje, když poskytl rozhovor
starostovi městyse p. Miroslavu Fraňkovi. Samotná příprava probíhala dvakrát v týdnu, doplněná o únorové soustředění v Horní Plané a
účastí na zimním turnaji v Borovanech, kde
jsme obsadili 3. místo se ziskem 11 bodů (tři
výhry, dvě remízy a dvě porážky). Ještě byla
odehrána dvě přípravná utkání s Planou 1:2 a
Slávií ČB 2:3. V sobotu 27. března jsme se
v generálce utkali s Loko ČB. Určitě si pokládáte otázku, na koho se můžete na jaře těšit.
Mančaft zůstal pohromadě. Nikdo v posledních letech úspěšnou ledenickou partu neopustil, naopak se vrátil z hostování P. Medek,
prodloužili jsme hostování hráčů R. Benedy a
P. Kosaře. Staronovou tváří je Z. Krauskopf,
který přichází na hostování z Trhových Svinů
a přivádí s sebou i svého bratra Michala, který
je hráčem Loko ČB a přichází po předčasném
ukončení hostování v H. Stropnici. Výraznou
posilou bude M. Jarůšek, který se vrací do
krátké pauze, která je zapříčiněna jeho zaměstnáním. Jaro slibuje tuhé boje na špici tabulky, kde se odehrává boj mezi zástupci
českobudějovického okresu. Všichni se těšíme na setkání s vámi v našem krásném sportovním areálu při prvním jarním kole.
Startujeme v sobotu 3. dubna od 16.30 hodin
proti Sp. Trhové Sviny, takže derby hned na
úvod s příchutí odvety za přerušení vítězné série trhosvinenských v rámci zimního turnaje
v Borovanech. Zatím jsme čtvrtí se ztrátou devíti bodů na vedoucího rivala z Borovan, kterého přivítáme v domácím prostředí 17. dubna
od 17.00 hodin. Přijďte nás povzbudit, máme
borovanským co vracet, a chystáme pro vás
překvapení.
Slovo na závěr – výbor oddílu kopané koketuje s myšlenkou založení B mužstva mužů,
proto oslovuji ty, kteří by měli zájem hájit
naše barvy jak na hřišti nebo jako funkcionáři,
aby se dostavili na VH, v případě, že se jí nemohou zúčastnit, kontaktovali předsedu oddílu kopané pana Václava Fabiána.
Zdeněk Vitoušek
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Poděkování všem sponzorům a pořadatelům

11. Živnostenský ples ZALINY
pořádaný dne 27.02.2010
POŘADATELÉ A HLAVNÍ SPONZOŘI:
Bláha Martin
Elektroinstalace Klečka
Zednictví Račák
Hornáková Jarka
Autodoprava Míčka

Farma Farka
Štark - keramika
Farma Papáček
Pila Zvíkov, Řehovský
Agra Zvíkov

Beton Hronek s r.o.
Záviš Petr
Autoopravna Jiří Seiml
Hamlet production

OSTATNÍ SPONZOŘI:
Adam Jan Podlahářství
Armor
Auto Linhart
Autoopravna Petráš
Bemi Tvaroh
Bláha Václav, Zaliny
Cukrárna U Fabiánů
Holler Roman
Drogerie Jaroslava Žaludová
Václav Fencl Truhlářství
Josef Fiktus, Ortvínovice
Flosman

Finesa s.r.o
Josef Jindra
Pavel Kalina
Dana a Standa Kabourkovi
Lenka Klečková
Koloniál U Dudů
Ledenický nábytek
Jatka Lišov
E. Míčková, Kaliště
Nábytek Fajna, Lišov
Netušil-Truhlářství
Jiřina Novotná

Manda – písek, uhlí Ledenice
Městys Ledenice
Penzion Valeš Borovany
Pohostinství Králová
Potraviny Kubeš
Račákovi – rodina
Restaurace Na Plácku,
Ledenice
Řeznictví uzenářství
U Špejlíka, Ledenice
Stavebniny Sviták
Sylfa klimatizace, Ohrazení

Takáčovi Ortvínovice
Pekařová Jitka
Kavárna Picolo, Ledenice
Petr Tvaroh – hrnčířství
Vlasta Vaňková
Jana Pelikánová
Vaillant
Zelenina U nádraží, Kadlec

placená inzerce

KOSMETIKA ŠÁRKA
Polní 555, Ledenice 373 11, Telefon: 603 315 557
nabízím:
 čištění pleti a peelingy
 masáž obličeje, krku a dekoltu
 aplikace masek
 výživa pleti vitamíny A, C, E,
panthenolem a různými séry
 barvení obočí a řas
 úprava obočí
 líčení denní i večerní

 epilace a depilace teplým
voskem
 poradenství
 občerstvení zdarma
(káva, čaj)
 prodej kosmetiky
a bižuterie
 dárkové poukazy

Balíček služeb “Jarní vitamínová terapie”
(karotenová maska, vitamínové sérum, masáž obličeje mandlovým
olejem, krém) – cena: 320,-Kč

Město Borovany prodává stavební zasíťovaný pozemek
p.č. 1307 v Radosticích určený pro stavbu rodinného domu,
2
výměra 1 111 m .
Bližší informace
na www.borovany-cb.cz nebo tel. 387 001 340.
Město Borovany přijme pracovníka pro úsek kultury a informačního centra na poloviční pracovní úvazek na dobu jednoho roku. Uzávěrka přihlášek je 12.4.2010.
Bližší informace na úřední desce
(www.borovany-cb.cz) nebo tel.: 387 001 345.
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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

duben 2010
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
CO NEJDELŠÍ JARNÍ SLEVY UHLÍ!
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l
l
l
l

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

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 hod. 11.30 – 16.00 hod.
sobota 7.00 – 12.00 hod.
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MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů

„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, Pá
St
Út, Čt

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.

–– N O V I N K A ––
PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
AKCE na duben – pedikúra + dárek
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE

dle objednání v kadeřnictví
Ü Prodej vlasové kosmetiky
– péče, styling
Ü Prodej dárkových poukázek
ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA

SKLENÁŘSKÉ
PRÁCE
Marie Kolářová
Hrad 96, 373 11 Ledenice

tel. č. 721 236 166
ZEDNICTVÍ – David BOROVKA

!!! MOŽNOST VYZVEDNUTÍ
PŘIHLÁŠEK NA LETNÍ DĚTSKÝ
TÁBOR V NAKOLICÍCH.
TERMÍN TÁBORA 5. – 17.7.2010 !!!
w Pronajmu garáž u učňovského střediska.
tel. č. 606 281 655

Poskytujeme

UBYTOVÁNÍ

PŘIJMU
2 ZEDNÍKY

v kompletně vybavených chatách
Lada u lipenského jezera u Horní Plané.

na živnostenský list

tel. 728 722 328

tel. č. 776 132 651

www.chaty-lipensko.cz

Chaty jsou pod lesem
s krásným výhledem na jezero.

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.

