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Zdarma

Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích
pro školní rok 2013 – 2014 proběhne ve dnech
9., 10. a 11. dubna 2013 vždy od 15.30 do 17.00 hod.
v kanceláři MŠ Ledenice.
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které byly u zápisu
už loňský rok a nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání.

Rodiče s sebou přinesou
rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a vyplněnou přihlášku k zápisu do MŠ. Tiskopis žádosti a přihlášky je třeba si vyzvednout předem
a to od 20. března 2013 každý pracovní den v MŠ Ledenice v době od
6:00 do 16:30 hod.

Rozhodnutí o přijetí
se nebude doručovat zákonným zástupcům dítěte, ale bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním
číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Tento seznam bude
zveřejněn dne 16. dubna 2013 na internetových stránkách školy Ledenice (www.skolaledenice.cz) a na vstupních dveřích hlavního vchodu
do budovy MŠ Ledenice.

Rozhodnutí o nepřijetí
se i nadále bude oznamovat písemně, do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole Ledenice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky.
Děti s nástupem 1. září.
Děti, které dovršily věku 4 let.
Dosažení 3 let věku dítěte.
Trvalý pobyt dítěte v Ledenicích a spádových osadách.
Sourozenci již umístěných dětí.
Děti, které přišly k zápisu a žádost o přijetí byla podána v řádném termínu.
8. Opakované žádosti o umístění dětí, které nebyly přijaty v loňském školním roce.

Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1. Platit pravidelně předepsanou úplatu.
2. Dbát na pravidelnost docházky.
3. V případě delší nedocházky dítěte do MŠ z jiných důvodů než
zdravotních bude s rodiči jednáno o ukončení docházky dítěte a
jeho vyřazení z evidence.
Termín uzavření MŠ Ledenice o hlavních prázdninách
bude zveřejněn do konce měsíce dubna 2013.
Hana Fyrbachová, vedoucí MŠ

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 6. února
Rada městyse projednala:
 47 podaných žádostí místních spolků a neziskových organizací o příspěvky z rozpočtu městyse Ledenice na celoroční činnost a
jednorázové akce pro rok 2013. Žadatelé
žádali o finanční prostředky v celkové výši
539.000 Kč.
Rada městyse schválila:
 poskytnutí finančních příspěvků pro rok
2013 v celkové výši 403.000 Kč. Konkrétní
částky schválené jednotlivým žadatelům
jsou uvedeny v příloze.
Rada městyse doporučuje:
 Zastupitelstvu městyse v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schválit
smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým žadatelům. (§ 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.

Rada městyse schválila:
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1044/1 v k. ú. Zborov
ve vlastnictví Správy železniční dopravní
cesty, s. o., Praha 1, pro stavbu kanalizace a
ČOV Zborov za jednorázovou úhradu za
zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč
+ DPH, kterou uhradí městys Ledenice
SŽDC, jako oprávněný z věcného břemene.
 přihlášku městyse Ledenice za člena Honebního společenstva Ledenice. Městys
Ledenice se stává členem Honebního společenstva Ledenice jako vlastník honebních
pozemků v k. ú. Ledenice o výměře
147,3188 ha. Pozemky dle přiloženého soupisu parcel sestaveného k datu 23. 1. 2013
začleňuje do honitby Honebního společenstva Ledenice. Rada městyse jmenuje svého zástupce – člena Rady městyse Ledenice
p. Václava Fabiána do výboru Honebního
společenstva Ledenice.
 zadání zakázky malého rozsahu s výběrovým řízením na dodavatele zahradního
pokračování na str. 2

XIV. SPOLEČNÝ

REPREZENTAČNÍ
PLES
TJ SOKOL A MĚSTYS LEDENICE

sobota 9. březen ve 20 h,
sokolovna Ledenice
Vstupné 200 Kč - místenkový prodej
(v ceně vstupenky občerstvení na stolech).
Hraje SECOND SERVICE BAND.
BOHATÝ PROGRAM:
předtančení, bojové umění, bublinová
show Matěje Kodeše.
Slosování vstupenek
o hlavní cenu večera - zlatý přívěsek.
Předprodej místenek v Drogerii U Žaludů.
NEKUŘÁCKÝ PLES
Oslovujeme tímto všechny zájemce z řad ledenických podnikatelů a živnostníků, že mohou na plesu
prezentovat svou firmu prostřednictvím tomboly.
Pokud se svým darem rozhodnete zpestřit plesovou tombolu, můžete dar odevzdat na radnici
v úředních hodinách, nebo zavolat na tel. č.
387 995 357, 606 443 518 a pracovník městyse u
vás dar vyzvedne a předá vám potvrzení o daru.

DĚKUJEME
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
traktoru pro potřeby správce DPS a sportovního areálu v Ledenicích. Rada městyse
jmenuje komisi na výběr dodavatele této zakázky ve složení: Mgr. Miroslav Franěk,
Vítězslav David, Pavel Blažek.
Rada městyse vzala na vědomí:
 stanovisko České obce sokolské Praha k návrhu Sokolské župy Jihočeské a TJ Sokol
Ledenice na odprodej nemovitého majetku
TJ Sokol Ledenice do vlastnictví městyse
Ledenice zapsané v zápisu z 29. zasedání
konaného dne 14. 12. 2012 v Praze. Rada
městyse pověřuje starostu zajištěním příloh,
které žádá předložit Česká obec sokolská
v Praze.
 vyúčtování Lékařské pohotovostní služby
v Trhových Svinech za II. pololetí roku
2012 a schválila úhradu nákladů ve výši
3.292 Kč + DPH, spojených s činností LPS
Trhové Sviny na území městyse Ledenice.
Ze zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
ze dne 20. února
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 informace starosty o aktuálních záležitostech městyse Ledenice.
 informaci Policie ČR Obvodního oddělení
Lišov o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku na území městyse Ledenice
za rok 2012.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 roční účetní uzávěrku městyse Ledenice za
rok 2012 na základě doporučení Finančního
výboru zastupitelstva městyse Ledenice.
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2013 dle přílohy zápisu.
Příjmy 2013 ve výši . . 32.840.800,00 Kč
Výdaje 2013 ve výši . . 35.929.698,49 Kč
Financování úvěru . . . . 404.400,00 Kč
Výdaje 2013 celkem . . 36.334.098,49 Kč
Zůstatek z roku 2012 . . 3.493.298,49 Kč
Rozdíl v rozpočtu městyse Ledenice na rok
2013 ve výši 3.493.298,49 Kč bude kryt ze
zůstatku rozpočtu roku 2012.
 rozpočet sociálního fondu úřadu městyse
Ledenice na rok 2013 ve výši 154.815 Kč
dle přílohy zápisu.
 půjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) na
rok 2013 žadatelům:
– Miloslavu Steinhäuslovi 50.000 Kč na
izolaci domu a 50.000 Kč na fasádu
domu
– Josefu Janovskému 150.000 Kč na vestavbu bytu do půdního prostoru
Na účtu FRB je pro rok 2013 k dispozici
částka ve výši 250.000 Kč. Půjčky budou
poskytnuty na základě písemných smluv
s tím, že žadatelé jsou povinni před uzavřením smlouvy předložit poskytovateli půjčky požadované doklady.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na realizátora projektu „Mobilní
kompostovací zařízení pro městys Ledenice“, který bude spolufinancován ze Státního

fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu životního prostředí.
Zastupitelstvo městyse jmenuje své
zástupce do komise na posouzení
a hodnocení nabídek:
– Mgr. Miroslav Franěk (člen)
Ing. Michal Vazač (náhradník),
– Radek Hůrka (člen)
Jiří Beneda (náhradník),
– Vítězslav David (člen)
Jiří Hinterhölz (náhradník),
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IWWA s. r. o. Kroměříž
na základě smlouvy o dílo.
 uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků spolkům a neziskovým organizacím
z rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2013
dle seznamu uvedeného v příloze zápisu a
pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
 bezúplatný převod pozemků:
z majetku městyse Ledenice do majetku
Jihočeského kraje:
v k. ú. Zaliny:
– část pozemku parc. č. KN 1442/1 ostatní plocha, oddělená GP č. 139-97/2012,
2
nové parc. č. 1442/6 o výměře 1197 m
zastavěný komunikací III/14611.
– celý pozemek parc. č. KN 1450 ostatní
2
plocha o výměře 8316 m zastavěný komunikací III/14611.
v k. ú. Ledenice:
– celý pozemek parc. č. KN 82/1 ostatní
2
plocha o výměře 42 m zastavěný komunikací II/157.
– celý pozemek parc.č. KN 4632/11 os2
tatní plocha o výměře 21 m zastavěný
komunikací II/157.
z majetku Jihočeského kraje do majetku
městyse Ledenice:
v k. ú. Zaliny:
– část pozemku parc. č. KN 1451 oddělený
geometrickým plánem č. 138-98/2012
2
nové parc. č. 1451/2 o výměře 1308 m
ostatní plocha/ostatní komunikace
 výkup vlastnického podílu 2/12 pozemku
352/9 (vodní plocha) v k. ú. Ledenice o vý2
měře 20 m od Povodí Vltavy s. p. Praha,
který má právo hospodařit s majetkem státu,
za cenu 200 Kč zjištěnou znaleckým posudkem č. 011/3527-2013.
Zastupitelstvo městyse opakovaně
projednalo a schválilo:
 směnu pozemků v k. ú. Zborov s Ing. Miroslavem Vítem starším, bytem Zborov
v souladu s usnesením zastupitelstva č. 274
z 5. 8. 2009 na základě původního GP č.
337-5/2009 a nového geometrického plánu
č. 405-8/2012 takto:
2
pozemek parc. č. PK 1156/1 o výměře 593 m
v k. ú. Zborov ve vlastnictví Ing. Miroslava
Víta st., bytem Zborov za pozemky ve vlastnictví městyse Ledenice v k. ú. Zborov
dle GP 405-8/2012:
– pozemek parc. č. PK 1889/2
2
o výměře 1567 m
pozemek parc. č. KN 1889/28
2
o výměře 173 m (původně díl f)
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
občanům, kteří v zimním období odklízí
sníh z veřejných prostranství, především
pak z chodníků před svými domy. Pomáhají nám tak udržet Ledenice schůdné a sjízdné, čehož si velice vážím.
Mgr. Miroslav Franěk,
starosta městyse Ledenice
Sdružené lesy Ledenice a Borovany

POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi sdružení,
která se bude konat
v pátek 29. 3. 2013
v Ledenicích v hasičské klubovně
od 19 hodin.
Program:
1/ Zahájení.
2/ Zpráva představenstva a kontrolní komise o činnosti sdružení za uplynulý rok.
3/ Informace o změně OLH.
4/ Diskuse.
5/ Návrh usnesení a jeho schválení.
6/ Závěr schůze.
Pozvánku zasíláme pouze jednomu
spoluvlastníku! Oznamte prosím termín
schůze ostatním!
Rádi uvítáme i nové zájemce o vstup do
sdružení, zejména vlastníky lesů z k. ú.
Borovany, Vrcov, Trocnov a Radostice.
Ing. Jan Jiráček, v. r.
– pozemek parc. č. KN 1889/27
2
o výměře 80 m (původně díl c)
– pozemek parc. č. KN st. 258/3
2
o výměře 8 m (původně díl i)
dle GP č. 337-5/2009:
– pozemek parc. č. KN 1889/24
2
o výměře 4 m
Celková výměra pozemků městyse Ledeni2
ce 1832 m
 prodej pozemků v k. ú. Ledenice:
– parc. č. KN 398/2 trvalý travní porost
2
2
o výměře 269 m , 150 Kč/m
– parc. č. KN 377/24 vodní plocha/zamok2
2
řená plocha o výměře 24 m , 6 Kč/m
žadateli Ing. Janu Mrázovi za celkovou
cenu 40.494 Kč.
 v souladu s usnesením zastupitelstva č. 66
ze dne 27. 4. 2011 bezúplatný převod (darování) stavby s názvem „Ledenice – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu
pro RD parc. č. 180/1, 180/2“ v k. ú. Ledenice do majetku městyse Ledenice, na základě kolaudačního souhlasu s užíváním
stavby vydaného Magistrátem města Č. Budějovice, odborem ochrany životního prostředí pod č.j. OOŽP/485/2013/Kub., ze dne
15. 2. 2013. Zastupitelstvo městyse pověřuje
starostu podepsat s investorem výše uvedené
stavby Milošem Jarůškem, DiS. darovací
smlouvu.
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INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
A STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V OBVODĚ
MĚSTYSE LEDENICE ZA ROK 2012
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, Ledenice, Adamov, Hůry, Libnič, Jivno, Štěpánovice, Hvozdec, Zvíkov a Libín. Na PČR OOP
Lišov probíhá pravidelná nepřetržitá služba.
V celém obvodě bylo spácháno celkem 231
trestných činů, z čehož bylo 128 objasněno a
10 objasněno dodatečně v průběhu roku.
Celková objasněnost všech trestných činů
v celém obvodě Obvodního oddělení Lišov za
rok 2012 byla 55,41 %, což je zlepšení o 2 %
oproti roku 2011.
U trestných činů se převážně jedná o následující trestnou činnost:
– vloupání do objektů – chat, sklepů rodinných domů atd.,
– fyzické napadení - výtržnictví,
– krádeže jízdních kol a motorových vozidel,
– krádeže věcí z různých objektů,
– poškození cizí věci,
– podvody,
– vloupání do motorových vozidel,
– zanedbání povinné výživy,
– krádeže věcí z novostaveb,
– neoprávněné držení platební karty.
Místní součást PČR, OOP Lišov, šetřila
v roce 2012 přímo v úseku městyse Ledenice
celkem 26 trestných činů, z čehož bylo 20 objasněno, což je objasněnost 76,92 %. Některé
trestné činy byly dle závažnosti či věcné příslušnosti řešeny s dalšími útvary PČR, jako například Služby kriminální policie a vyšetřování
nebo skupinou dopravních nehod pod Územním
odborem Č. Budějovice. Takto se podařilo objasnit například případy vloupání do rekreačních
chat, vloupání do vozidel, výtržnictví, zanedbání
povinné výživy, řízení motorového vozidla a
ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Některé trestné činy
jsou nadále v šetření z důvodu dokazování skutkových podstat tr. činů podezřelým osobám. Celkově se však podařilo v rámci městyse Ledenice
zvýšit objasněnost oproti roku 2011.
Dále bylo v obvodě OOP Lišov při městysi
Ledenice celkem spácháno 22 přestupků, kdy
z celkového počtu bylo objasněno 16 přestupků. Oproti roku 2011 došlo tedy ke snížení celkového počtu přestupků. V loňském roce se
jednalo především o přestupky:
– fyzické a slovní napadení,
– krádeže věcí v barech,
– drobné výtržnosti,
– poškozování veřejného zařízení,
– neshody v rodinách,
– přestupky proti majetku - krádeže,
– přestupky proti BESIP.
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 PČR
České Budějovice. Stále jsou hlavní příčiny
dopravních nehod nedodržování rychlosti jízdy, nerespektování dopravních značek, nedo-

držování bezpečné vzdálenosti, nedodržování
přednosti v jízdě. Dále tak, jako v každém roce
policie eviduje náhlá úmrtí, pracovní úrazy,
pohřešování a pokusy o sebevraždu, škodní
události a občansko-právní spory.
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce
2012 z hlediska veřejného pořádku jsou v městysi Ledenice problémy s provozem nočních
barů. Hlídky OOP Lišov byly vyslány v roce
2012 v několika případech do nonstop baru
Ferrari a nonstop baru na Náměstí, kde dochází k drobným výtržnostem, napadání hostů,
krádežím věcí apod. Jako hlavní příčinu narušování nočního klidu v městysi Ledenice lze
konstatovat to, že provozováním nočních barů
a heren do obce zajíždí v noční době i hosté,
kteří sem nejezdí jen za zábavou. Po skončení
diskoték je zde zvýšený pohyb lidí, kdy někteří
se dopouštějí porušování pravidel občanského
soužití a pravidel BESIP a jiných výtržností.
Tato situace je téměř neměnná a logicky k ní
dochází s provozováním zábavy spojené s požíváním alkoholických nápojů, kdy poté dochází
k následným výtržnostem a jiným deliktům.
Hlídky OOP Lišov se v rámci výkonu služby zaměřují na kontrolu dodržování veřejného
pořádku a na dohled nad BESIP. Zvýšený důraz je kladen na místa, kde jsou pořádány diskotéky a dále různé společenské akce. Rovněž
tak i zde jsou prováděny v noční době zvýšené
služby. Dále jsou prováděny kontroly chatových oblastí na zajištění chat před vloupáním a
popřípadě včasné zjištění narušení objektů.
Taktéž jsou zde ve velké míře prováděny kontroly na dodržování pravidel BESIP službou
dopravní policie ČR České Budějovice.
Do nového roku 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 a
jak nejsnáze řešit své problémy. Nedílnou součástí práce je styk s pracovníky městských úřadů
a navzájem si předávat informace o problémech,
které se zde staly a které je nutno řešit.
Za policejní orgán:
npor. Bc. Jaroslav Kazda, vedoucí oddělení
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INFORMACE
SDRUŽENÝCH LESŮ
LEDENICE A BOROVANY
V posledních letech přidělávají vlastníkům lesů vrásky na čele i zloději dřeva.
Snad každý týden vidíme v televizních zpravodajstvích reportáže o podobných krádežích. Bohužel se tento problém nevyhnul
ani lesům patřícím městysu Ledenice. Jaká
je situace v lesích soukromých vlastníků,
o tom bohužel nejsme informováni. Ale
o krádežích v obecních lesích, které spravuje Sdružení lesů Ledenice a Borovany,
máme informace podrobné. Dokud se jednalo o občasné zmizení několika „soušek“
z lesa, dalo se ještě přivřít oko, ale poslední
bezohledná krádež se již tolerovat nedá.
Pravděpodobně začátkem února, kdosi
úmyslně vyřezal 32 ks mladých dubů, cca
40letých. Ty byly záměrně ponechány na
vytěžených pasekách z důvodu přirozené
obnovy lesa původními dřevinami. Na podzim bylo na stromech provedeno vyvětvení
pro jejich zdárný růst. Vyčíslená škoda je
odhadnuta na cca 30 000 Kč, avšak jejich
cena s ohledem na budoucnost je daleko
větší.V té samé době a na téměř stejném
3
místě došlo ještě ke krádeži cca 3 m borové
kulatiny v ceně 5100 Kč. Každý samovýrobce je povinen mít při práci v lese u sebe
platné povolení od správy lesů.
Důrazně upozorňujeme, že všechny
zjištěné krádeže budou neprodleně předávány Policii ČR k šetření.

UPOZORNĚNÍ PRO
VLASTNÍKY ČTYŘKOLEK
Čtyřkolka je motorové vozidlo, kterým
je vjezd do lesa zakázán!!!
V poslední době byl zaznamenán jejich
pohyb především v okolí bývalé ledenické
pískovny v lese zvaném „Zadní Obcizna“.
Svévolným projížděním v lese, dokonce
mimo lesní cesty, dochází k trvalému poškození mladých stromků!
Lesy ve správě Sdružených lesů Ledenice - Borovany jsou pravidelně kontrolovány, ve všedních dnech i o víkendech!
za Sdružené lesy Ledenice-Borovany
Jan Křešnička, DiS.

Dne 19. února oslavil významné životní
jubileum 60 let ředitel ledenické školy Mgr.
Josef Cukr. Chtěli bychom mu co nejsrdečněji pogratulovat a popřát pevné zdraví, životní pohodu a mnoho sil do dalších let.
členové Zastupitelstva městyse Ledenice

Něco málo ze života …
Josef Cukr se narodil 19. 2. 1953 v Ledenicích do truhlářské rodiny. Absolvoval ledenickou základní školu, SVVŠ v Trhových
Svinech, Pedagogickou fakultu v Českých
Budějovicích (aprobace matematika a tělesná výchova) a v roce 2005 studium školského managementu pro řídící pracovníky ve školství při Pedagogické fakultě UK Praha. V letech
1977–1989 učil na Základní škole v Borovanech. V roce 1989 byl jmenován ředitelem Základní školy v Ledenicích a v roce 1996 po změnách v organizaci škol i nově vzniklého subjektu Základní školy, základní umělecké školy a mateřské školy Ledenice. Je ženatý a má dva
dospělé syny. Jeho celoživotním koníčkem je sport a za Ledenice hrával zejména volejbal,
ale i fotbal a hokej. Nyní již aktivně nesportuje.
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LEDENICE A VÝSTAVY
VÝZVA OBČANŮM
Už jako malé dítě si pamatuji, že k nedělnímu pouťovému dopoledni
neodmyslitelně patřila i návštěva výstavy. Tehdy, před téměř třiceti
roky, to byly výstavy květin a výpěstků ledenických zahrádkářů. Bohužel květinové výstavy zanikly, ale dalo by se říci, že položily základ ledenických pouťových výstav, které s malými přestávkami trvají
dodnes. V hektických porevolučních letech se pravidelné výstavy nekonaly. V roce 1991 slavily Ledenice 700 let od založení a součástí oslav byla i výstava o Ledenicích. Rok 1996 byl rokem oslav 200leté
truhlářské tradice a i tehdy byla připravena výstava, významnou pro
Ledenice byla i výstava v roce 1999 Dokumenty a pohledy z věže
kostela.
V dalších letech proběhly v sále U Králů tyto výstavy:
2000 Výrobky ledenických občanů
2001 Výstava lodních modelářů
2002 Fotografická výstava Ing. Jana Jiráčka - Ledenice a okolí
2003 Prodejní výstava leteckých fotografií Ledenic a okolních osad +
fota Ing. Jana Jiráčka
2004 Práce a úspěchy dětských klubů a oddílů
2005 Fotografická výstava Ing. Jana Jiráčka - 12 jihočeských národních přírodních rezervací
2006 Ledenice včera a dnes - dokumentární fotografická výstava
2007 Výstava lodních modelářů
2010 Výstava k 30. výročí Loutkářského souboru Krajánek Ledenice
2011 Zahrada a květiny – Pavlína Gabrišková.
Čas od času se snažíme výstavu tématicky zaměřit na život v Ledenicích a právě to, dle našich zkušeností, zaujalo návštěvníky nejvíce. Za
zmínku zde stojí prodejní výstava leteckých fotografií a především výstava Ledenice včera a dnes. Na základě ohlasů návštěvníků vznikla
z použitých fotografií i publikace.
Jak jste si jistě povšimli, prochází dům U Králů kompletní rekonstrukcí, která by měla být ukončena v létě 2013. O ledenické pouti bychom vás rádi pozvali na prohlídku a při té příležitosti pro vás připravili
i novou výstavu. Dlouho jsme přemýšleli, jaké téma zvolit. Ledenice
žijí bohatým životem, je zde spoustu řemeslníků, spolků, hudebních
uskupení a mnoho dalších a dalších, ale ti všichni se v Ledenicích prezentovali nebo prezentují i jinak. Pamětníci vědí, že dům U Králů sloužil dlouhá léta jako hospoda s tanečním sálem a kromě něho bylo po
Ledenicích rozeseto dalších 6 hospod. Proto tématem připravované
výstavy bude Historie ledenických kořalen, náleven a hospod.

Výzva a prosba k občanům
Již v roce 2006 jsme se na občany obrátili s výzvou o pomoc při shánění starých fotografií Ledenic. Výstava tehdy mohla být uskutečněna i
díky velké ochotě a spolupráci občanů, kteří nám zapůjčili své fotografie. A nyní přišel čas, kdy se na vás obracíme s výzvou znovu.
Prosíme občany, mají-li doma staré fotografie hospod, náleven, kořalen (budov, interiérů, fota z pořádaných akcí, štamgastů, apod), jakékoliv dokumenty nebo dokonce někde na půdě staré půllitry, reklamy,
vývěsní štít apod., a byli by ochotni zapůjčit věci na chystanou výstavu,
aby kontaktovali pí Křížovou.
V Ledenicích žilo a žije také spoustu lidí, kteří dovedně malovali a
malují (Lameš, Prošek, Pirgl + současníci). Někteří se touto činností
zabývají jen tak pro radost, jiní malují i pro kamarády a známé. A právě
těmito obrazy bychom chtěli výstavu doplnit. Máte doma nějaký obraz
ledenického výtvarníka nebo s motivem Ledenic a zapůjčili byste ho na
výstavu? Prosím kontaktujte pí Křížovou.
Děkujeme.
– Veškeré písemné a fotografické historické materiály budou převedeny do digitální podoby a vráceny majiteli.
– Hmotné předměty a výtvarná díla - bude provedena fotodokumentace a evidence, o fyzickou zápůjčku poprosíme až v srpnu.
– Na výstavě budou hmotné předměty a výtvarná díla nainstalovány a zabezpečeny proti poškození, při výstavě bude zajištěna hlídací služba.
Kontakt: Jaroslava Křížová, tel. č. 387 995 437
Mobil: 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
V březnu oslaví své krásné 80. narozeniny náš dlouholetý člen
pan Jaroslav Klečka ze Zborova. Členové mu přejí:
„Postřehnout lze sotva stěží, jak ten život rychle běží,
lidský život už od vzniku, podobá se náhrdelníku,
jako perla je každý rok, ať spěcháš, či zmírníš krok.
Ohlédni se na čas zpátky, vzpomeň si na své mládí, kamarády.
Klidný život, štěstí, hlavně zdraví a požehnání.
Od dětí, vnoučat a manželky hodně lásky.
Měj vždy úsměv na tváři, jež i Tvé oči rozzáří.“
¡ Zveme občany na velikonoční výstavu, kterou uskutečníme ve
společenské místnosti v DPS v Ledenicích ve dnech 21. 3. 22. 3. od 9-18 h. Pro děti připravíme perníčky a různé velikonoční výrobky, ukázky malování a zdobení kraslic. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
¡ Na plavání do Gmündu se pojede 20. března v 8 h z Ledenic. Dle
možnosti si pojištění udělá každý účastník sám, jinak se nahlásí
u p. Koktové a p. Havelové. Příspěvek na autobus: 100 Kč členové, 150 Kč nečlenové.
¡ Na jednodenní zájezd na Lipensko 1. září se můžete stále hlásit.
Cena je pro děti do 6 let 470 Kč, do 14 let 550 Kč, do 15 let + ZTP
590 Kč, ostatní 610 Kč
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně

Co by mělo zvládnout dítě před
vstupem do mateřské školy
Za námi je doba zápisů do prvních tříd, ale budoucí malé předškoláky teprve zápis čeká. Zatímco děti před vstupem do 1. třídy
musí ve škole předvést, co všechno dovedou, zápis do mateřské školy probíhá jiným způsobem.
Rodiče s vyplněnou přihláškou a žádostí navštíví mateřskou školu
se svým dítětem, ale to se ještě často drží ,,jejich sukně“. Některým
z nich jsou totiž v době zápisu teprve dva roky. Z tohoto důvodu učitelka těžko pozná, jestli je dítě na vstup do školky dostatečně připravené. Často se nás maminky ptají, co by mělo jejich dítě zvládnout a
jiné naopak vyprávějí, co všechno jejich budoucí školáček umí. Když
potom dítě nastoupí, ukáže se, že opak je pravdou. Co by tedy mělo
zvládnout tří až čtyřleté dítě před vstupem do MŠ? Především nesmí
nosit plenu, mít dudlík nebo pít z dětské lahve. Rodiče by měli děti na
vstup do mateřské školy připravit tak, aby adaptace na nové prostředí
proběhla bez potíží. Dítě by mělo umět říci své jméno, poznat svoji
značku a své místo v mateřské škole, svoje oblečení. Postupně by měli
vést svého potomka k hygienickým návykům při umývání, utírání se do
ručníku, ke správnému používání toalety, k používání kapesníku.
Měli byste se snažit o to, aby se dítě alespoň částečně dokázalo
samo oblékat a svlékat, ukládat obuv a oděv na určené místo, ukládat
hračky kam patří. Správně držet a používat lžíci a hrneček, najíst se
bez pomoci. Dalším úkolem rodičů je rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, navazovat kontakt s druhými dětmi, neubližovat jim, umět
pozdravit, poprosit, poděkovat. Jestliže alespoň částečně přijdou děti
z domova s takovou výbavou, pak může mateřská škola plnit funkci,
ke které je určena.
Primárním úkolem mateřské školy je především poskytování
vzdělávání, slouží zásadně dítěti, jeho zdravému rozvoji a začlenění
se do společnosti.
Proto touto cestou apeluji na rodiče budoucích uchazečů, aby své
děti láskyplně na vstup do mateřské školy připravili.
Na setkání při zápisu se na Vás těší Hana Fyrbachová
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ZE ŠKOLY…
MASOPUST VE ŠKOLCE
Po jarních prázdninách přicházely děti do školky do karnevalově vyzdobených tříd – čekal je
týden plný her, zpěvu, tance a jiné zábavy, čekal je MASOPUST.
Děti se dozvěděly, co to masopust je, vyráběly si masky nebo škrabošky dle vlastního výběru,
hrály hry související s tímto obdobím, zpívaly a tancovaly. Ve třídě pejsků děti vyráběly jitrnice
ze silonových ponožek, papíru a špejlí –
opravdu. A věřte mi, byly opravdu nádherné.
Protože jsme si na podzim do školky pořídili troubičku, a perníčky, které jsme pekli na
Mikuláše, se velmi povedly, rozhodli jsme se
upéct na masopust koblihy. Děti se moc těšily.
Ráno jsme s dříve příchozími dětmi začali pomalu zadělávat těsto. Děti vážily a sypaly mouku a cukr, rozmačkaly droždí (to některým moc
nevonělo, bylo hezké pozorovat jejich výrazy
ve tváři) a to pak posypaly vanilkovým cukrem. Potom jsme přidali citrónovou kůru, pár
kapek rumové tresti (protože, jak jsem byla od
dětí poučena, děti alkohol nesmí), ostatní přísady a zadělali jsme těsto. To byla vůně! Děti
chodily pozorovat, jak těsto nabobtnává a očichávaly ho. Pak už jsme se dali do práce. Každé
dítě dostalo kousek těsta, propracovalo ho a pak
z něj vytvořilo kulatý koblížek. Ty jsme dávali
na plech a pekli v troubě. Poté jsme koblížky oddělení Koťátek
pomazali máslem a namočili do skořicového
cukru. Krásně jsme si provoněli celou školku a
všem se nám sbíhaly sliny. Koblížky vypadaly
nádherně (viz foto) a děti byly nadšené, jak
z práce s těstem, tak i z jejich konzumace.
A protože některé maminky již projevily zájem o recept, nabízím ho zde všem zájemcům,
kteří by chtěli tyto zdravé nesmažené koblížky
vyzkoušet. Jsou opravdu výborné.
Recept na koblížky v troubě:
500 g hladké mouky, 40 g cukru, 50 g másla,
1 vejce, 1 vanilkový cukr, špetka soli,
1 kostka droždí, 250 ml mléka, citrónová kůra,
2 lžíce rumu (nemusí být).
Zpracovávat jako běžné koblihy (plněné, neplněné), péct v troubě a poté potírat máslem
(s rumem) a máčet v moučkovém nebo skořicovém cukru.
Jsou jednoduché, rychlé a vynikající.
V pátek jsme masopustní týden zakončili
karnevalem. Až na malé výjimky jsme se sešli
ráno ve školce v maskách. Některé děti byly
zpočátku zaražené, nemohly své kamarády
poznat, ale to trvalo opravdu jenom malou
chviličku. Od rána měly děti volnou zábavu.
Oddělení Koťátek a Ježečků jsme nechali spojené, aby si mohly děti užívat dohromady.
K svačině nás čekaly výborné tvarohové koblížky od jedné paní z Českých Budějovic a potom už karnevalový rej všech oddělení v sále
školky. Sál byl vyzdobený a moc hezky připravený. Koťátka, Ježečci i Pejsci se postupně
představili na připraveném „pódiu“, pak jsme
si zatancovali, zahráli hry a strávili jsme tak
krásné dopoledne.
Nevím, jak v jiných odděleních, ale naše
Koťátka ten den usínala už při obědě.
Myslím si, že se celý masopustní týden vydařil a hlavně, že si ho děti užily.
Kamila Saláková

oddělení Ježečků

oddělení Pejsků
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ZE ŠKOLY…
PYŽAMOVÝ DEN
V 1. TŘÍDĚ
Konec prvního pololetí byl za dveřmi, a tak
jsme se rozhodli, že si poslední dny ve škole
trochu zpestříme. Udělali jsme si pyžamový
den! A jak takový den vypadal? Ráno jsme se
vůbec nemuseli převlékat, jen jsme si vzali
svého nejoblíbenějšího spacího plyšáka a vyrazili do školy. Ve škole to bylo moc fajn, hráli
jsme různé hry, zpívali a poslouchali ukolébavky a samozřejmě nesměl chybět náš kamarád Večerníček. Dívali jsme se na Kanafáska,
to vám byla sranda!
A nemyslete si, tohle určitě nebyl náš poslední zábavný den. Naše paní učitelky už mají
v hlavě další nápady.
Vaši prvňáci.
Tereza Bohoňková, asistent pedagoga

Masopust ve školce

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci březnu oslaví své jubileum
70 let
František Pouzar
75 let
Karel Klesner
Jiří Mondspiegel
Růžena Vaňková
Bohuslava Hadačová
Marie Bočková
80 let
Jaroslav Klečka
Růžena Hronková
Marie Binterová
84 let
Josef Herda
91 let
Růžena Konopová

Pyžamový den v 1. třídě

Ledenická farnost připravuje:
Ó 20. 3. ve středu v 17.30 Slavnost sv. Josefa
Ó 23. 3. ve 14 h příležitost ke svátosti smíření na faře – možnost dovézt špatně pohyblivé
nebo po dohodě je osobně navštívit. Zavolejte na mob: 731 402 980, nebo napište na emailovou adresu: vavrinec@ledenice-farnost.cz
Ó 24. 3. Květná neděle
– mše v 10.00
Ó 28. 3. Zelený čtvrtek
– obřady v 17.30
Ó 29. 3. Velký pátek
– křížová cesta v 17.00
– obřady v 17.30
Ó 30. 3. Vigilie - čas bude ještě upřesněn na webových stránkách a nástěnce
Ó 31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 10.00
Ó 1. 4. Pondělí velikonoční
v 10.00
Aktuální informace a pravidelné akce naleznete na: www.ledenice-farnost.cz.
Výzva: Žádáme všechny rodiče, jejichž děti byly pokřtěny v ledenickém kostele a dosud si
nevyzvedli pamětní listy, aby se pro ně dostavili na farní úřad nejlépe ve čtvrtek. Pamětní listy zde mají i manželé, kteří uzavřeli sňatek rovněž v kostele v Ledenicích.

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
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Kudrlovou,
zemřela 1. 2. ve věku 85 let,
t s paní Vlastou Dubovou,
zemřela 3. 2. ve věku nedožitých 64 let.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří 6. února přišli doprovodit na poslední
cestě paní Marii Kudrlovou z Ledenic.
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.
rodina

březen 2013

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

7
Ve čtvrtek 7. února se konala pravidelná Půlhodinka s kronikářem. Tématem byly nejdůležitější okamžiky ledenického truhlářství a bylo
vidět, že to je v Ledenicích stále živým řemeslem. Společenský sál byl zcela zaplněný a poutavé vyprávění ledenického kronikáře Mgr.
Jiřího Cukra vhodně doplňovaly historické materiály ze souboru sestaveného panem Jaroslavem Sýkorou „Ledenický nábytek - historie a
současnost“. Pokud se zajímáte o historii ledenického truhlářství, můžete využít nabídky
místní knihovny a všechny dokumenty, ale i
drobné historické truhlářské nástroje si prezenčně prostudovat.

Svatý Josef a jeho velikonoční poselství
Dnes je v módě pořídit si rodokmen, zjišťovat své kořeny, odhalovat svou - jinak zapomenutou - minulost. Lidé si je buďto sestavují
sami, mají-li na to čas, schopnosti a trpělivost.
Anebo si třeba na tuto práci najmou zkušené
důchodce, kteří si sestavováním rodokmenů
přivydělávají.
Základním předpokladem pro důvěryhodný
rodokmen je neporušená hlavní linie předků.
Já – můj otec – jeho otec – jeho otec – jeho
otec… První, co nás tedy zaujme při poslechu
Ježíšova rodokmenu, je fakt, že ta jeho hlavní
linie předků selhává. Jeho rodokmen jde plynule až po Josefa, ale hned poté přichází jakási
nejasnost. Jákob pak měl syna Josefa, muže
Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
Josef není uveden jako pokrevní otec Ježíše,
nýbrž jen jako muž Marie, které se narodil Ježíš. Co to má znamenat? Proč se evangelista
Matouš s tímto divným rodokmenem vůbec
namáhal, když v tak zásadním bodě rodová linie selhává? Jistě je v tom záměr autora. Něco
nám tím chce říct. Ježíš Kristus není synem Josefa, je pouze Josefem adoptován, tedy je jeho
synem jen po právní stránce. Ježíš je naproti
tomu plnohodnotným Božím Synem, nejen
člověkem, kterého až následně (třeba při křtu)
Bůh přijal. K tomu je třeba ještě poznamenat,
že tehdy si s DNA moc hlavu nelámali. Nebylo až tak důležité, zda je někdo „biologicky“
synem svého otce. Důležitější bylo, zda se
otec ke svému synu zná, zda jej přijímá jako
svého právoplatného syna. A to nakonec Josef
učinil. Nevyhnal svou těhotnou ženu Marii,
ale přijal Ježíše za svého syna.
Neměli bychom mít strach brát vážně rozměr
Matoušova evangelia, a tedy ani tohoto Ježíšova rodokmenu. Matouš není a nechce být historik. Nejde mu o to sepsat opravdový,
historicky věrný rodokmen Ježíše Krista. Matouš nám tím rodokmenem něco chce zvěstovat: Ježíš vstoupil do světa lidí. To je další
poselství Ježíšova rodokmenu. V něm je uvedeno celkem 45 jmen. A co jméno, to osoba,
tvář, příběh. Každá z těch postav má svého
otce a matku. Každá z těchto postav má svého
syna. Každá se někdy narodila, žila, umřela.
Ježíš tedy nevstoupil do světa nebeských bytostí, do říše andělů. On se narodil do světa pozemšťanů, lidí z masa a krve, nás lidí, kteří se

rodíme a umíráme, ženíme se a vdáváme,
radujeme se a pláčeme.
První křesťané, kteří Ježíšův rodokmen sestavovali, chtěli vyjádřit právě toto poselství: Narozením Ježíše Nazaretského
nastala poslední fáze Božího příběhu s lidstvem a se stvořením. Zde se ukázalo, k
čemu ta předchozí spletitá historie směřovala a kde vyvrcholila: v narození, životě,
smrti a vzkříšení tohoto člověka Ježíše.
Větší, zajímavější, úžasnější průlom Boha
do tohoto světa už není třeba čekat. V narození Ježíše se zkrátka dotkla věčnost naší
časnosti, našich dějin. Jeho příchodem
naše dějiny se tedy začaly ubírat ke svému
završení – k Božímu království.
On se nestyděl za to, že vstoupil do historie
lidského selhávání. Jak jsme četli: Nestydí
se nás nazývat svými bratry, nás, které náš
hřích tak opakovaně přemáhá. On se za
nás, za své sourozence, nestydí. Vstoupil
mezi nás jako náš bratr, ne jako bytost éterická, bez těla, bez krve, bez citu a soucitu,
bez bolesti a bez slz. Hlad, žízeň, horko,
zimu, největší chudobu přijal na se, člověka hříšného pokutu - zpíváme zase v jedné
písni. Sourozence spojuje tělo a krev, ale
Ježíšovo sourozenectví je zvláštního druhu. Ježíš s námi je i není příbuzný. Není,
protože Josef nebyl jeho biologický otec;
pokrevní, genové příbuzenství s ním Ježíše
nespojuje. Ale je s námi příbuzný, protože
do této příbuznosti s hříšným člověkem
z Božího rozhodnutí vstoupil. Ježíš se chtěl
stát naším bratrem. Rozhodlo jiné chtění,
jiná vůle než genetické zákony. Ježíš chce
být naším bratrem. A sourozence spojuje
tělo a krev. Nás s ním tedy spojuje jeho tělo
a jeho krev. Ježíš mezi nás přišel, do naší
potemnělé historie vstoupil, aby o nás, své
bratry a sestry zápasil. A v tomto zápase šel
až do krajnosti: nabídl své tělo a svou krev.
Zemřel namísto nás a za nás. Za mne, za
tebe. To nás - s naším božským bratrem Ježíšem - spojuje.
-čerpáno z úvahy P. KulíkaPřeji čtenářům otevřenost k přijetí
Ježíše tak, jak pro něj byl otevřený svatý
Josef, i když Ježíš nebyl jeho vlastní syn.
Pavel Poláček, jáhen

Karneval
I když se znovu potvrdilo, že sál U Králů je nepostradatelnou součástí ledenických akcí, stejně bych chtěla za celý pořadatelský tým
poděkovat za velikou účast a tím i podporu. Je
to pro nás závazek do dalších let. Díky patří i
městysu Ledenice za finanční podporu karnevalu.
Už teď vás chceme pozvat na další akci,
kterou pro vás chystáme a to čarodějnice.
Všichni, kteří by se chtěli přidat jsou vítáni.
Za RC Ledňáček Eva Lišková

Místní knihovna Ledenice nabízí
svým čtenářům literární novinky
Ludvík Vaculík
Rušný dům
František Šmahel Lucemburkové Česká koruna
uprostřed Evropy
Martina Formanová Skladatelka
voňavého prádla
Eve Adams
Prostě láska
Halina Pawlowská Až se dcera zeptá
Petr Jarchovský
Šakalí léta, Pelíšky,
Pupendo
Mary Higgins Clark V náruči nepřítele
Ed McBain
Dveře
John Sandford
Jistá oběť

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE F. PIŠINGERA
TRHOVÉ SVINY
38. KONCERTNÍ SEZÓNA 2012 – 2013
274. – 279. hudební večer

27. březen

BELFIATO QUINTET
Oto Reiprich - flétna
Jan Souček - hoboj
Kateřina Javůrková - lesní roh
Ondřej Šindelář - fagot
Jiří Javůrek - klarinet
Odjezd autobusu z Ledenic v 18.15 h.

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

MAS rozdělí
z Programu rozvoje
venkova poslední peníze
MAS Sdružení Růže připravuje
závěrečnou výzvu pro zájemce
o dotaci. Tentokráte bude
podpora směřovat do těchto
opatření:
Fiche č. 5: Konkurenceschopnost
mikropodniků
Cílem tohoto opatření je zakládání nebo
rozvoj mikropodniků v činnostech zařazených
do těchto ekonomických činností – těžba a
úprava ostatních nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod a služby. Žadatelé mohou v tomto opatření získat
50% dotaci z oprávněných nákladů projektu.

Fiche č. 6: Podmínky pro sociální
služby a zdravotní péči
Cílem opatření je zvýšení kvality poskytování sociálních služeb ve spektru určeném Zákonem o sociálních službách a zdravotní péče
prostřednictvím rozvoje a modernizace infrastruktury potřebné pro poskytování těchto služeb. Žadatelé mohou v tomto opatření získat
90% dotaci z oprávněných nákladů projektu.

Fiche č. 12: Podmínky pro rozvoj
základních služeb v obci
(obnova budov a ploch pro veřejnou
správu, místních prodejen,
hasičských zbrojnic, poštoven).
Toto opatření je zcela nové. Je zaměřeno
především na novou výstavbu a stavební obnovu, u prodejen smíšeného zboží pak i na modernizaci vybavení. Žadatelé mohou v tomto
opatření získat 90% dotaci z oprávněných nákladů projektu.
Platné znění výzvy včetně podrobností
o výši alokovaných prostředků pro jednotlivé
fiche bude zveřejněno nejpozději do 20. března 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 počátkem
května v sídle MAS SR (v Borovanech). Koncem března pak nabídneme zájemcům školení
a konzultace k přípravě žádosti o dotaci. Cílem školení je seznámit účastníky se vším,
co je spojeno s přípravou žádostí o dotaci a
následně s úspěšnou realizací plánovaných a
podpořených projektů. Účastníci školení
získají CD s kompletní dokumentací potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti.
Kontaktní osobou pro školení a konzultace je
paní M. Chytrová (608 608 334, chytrova.magda@gmail.com).
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny
(386 927 055, 724 643 050, guthova@cb.gin.cz,
cerna@rozmberk.org). V sídle MAS (přístavba borovanské radnice) poskytujeme také konzultace k Vašim záměrům.
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Ptačí chřipka
Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky,
tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a
husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou
chuti a masivně hynou v průběhu 1–2 dnů.
Jaké je riziko přenosu ptačí chřipky na
člověka?
Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos
z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997
popsán. Současná forma viru je schopna infkovat
člověka pouze ve výjimečných případech, a to při
úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by se
měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen
s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím.
Jaké jsou příznaky ptačí chřipky u lidí?
U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje
horečkou, postižením dýchacích cest, zápalem
plic, průjmovými onemocněními. Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem prostředí však je
velmi malá. V podmínkách České republiky jde
především o veterinární problém.
Jak se chránit ?
Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich
exkrementy. Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží, by v případě na podezření z nákazy v chovu měli nosit ochranné
pomůcky (pracovní oděv, pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice a ochranné brýle).
Je třeba mít obavu z konzumace
drůbežího masa a drůbežích výrobků?
V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním dozorem, který
pečlivě monitoruje zdravotní stav zvířat. Další
navazující kontroly jsou nastaveny v průběhu
zpracování produkce. Kontrolou samozřejmě
prochází i dovozy zvířat a masa. Není třeba se
obávat, že by se na trh dostalo maso z nakažených zvířat. Po nákupu a při kuchyňském
zpracování stačí dbát na základní hygienická
pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení, apod.) drůbežího masa a vajec je virus
spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC v jádře
potraviny, a to již za jednu sekundu.
Další informace naleznete na webových
stránkách
Ministerstva zemědělství – www.mze.cz,
Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz,
na www.ptaci-chripka.cz
a na www.bezpecnostpotravin.cz.

Se psy pozor v lese
na kontakty s divokými
prasaty
Státní veterinární správa již několikrát
upozorňovala myslivce, aby počítali s rizikem, že se jejich pes může od černé zvěře nakazit Aujezskyho chorobou.
A právě tento týden diagnostikoval Státní
veterinární ústav Olomouc případ Aujezskyho
choroby u psa ze Severní Moravy. Jednalo se
o sedmiletého amerického stafordšírského teriéra, který počátkem prosince na naháňce divokých prasat přišel do styku s divočáky. Po
provedené pitvě zvířete byl virus následně potvrzen molekulárně genetickými metodami.
Aujeszkyho choroba je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i dalších
zvířat. V Evropě i přes výraznou snahu dosud
nedošlo v celé řadě států k eliminaci této nákazy. V ČR byl ozdravovací program na Aujeszkyho chorobu ukončen v roce 1987 a od roku
2004 má ČR statut země prosté Auzjeszkyho
choroby u domácích prasat. Prase divoké je
však i v ČR dále hostitelem a zároveň rezervoár viru. Tato virová infekce postihuje nervový
aparát a respirační trakt, má vysokou mortalitu,
zejména u selat. Aujeszkyho chorobou se mohou od prasat nakazit i další druhy zvířat, u kterých onemocnění končí vždy úhynem, léčba
není možná. U psů onemocnění imituje infekci
vzteklinou. Vakcinace v současné době neexistuje. Člověk není k infekci vnímavý.
V červenci 2011 vydala Státní veterinární
správa pokyn k zahájení sledování Aujeszkyho choroby u prasete divokého v ČR. Do pololetí letošního roku bylo sérologicky na průkaz
protilátek vyšetřeno zhruba 4,5 tisíce vzorků
divočáků a z toho bylo 34 % pozitivních. Referenční laboratoří pro Aujezskyho chorobu je
pro Českou republiku Státní veterinární ústav
Olomouc.
V současné době představují pozitivní divočáci riziko především pro lovecké psy, kteří při
lovu přicházejí s černou zvěří do přímého kontaktu. Velmi ostražití musejí být také zemědělci
chovající prasata, aby nedošlo k zavlečení nákazy do chovu domácích prasat. Státní veterinární
správa i soukromí veterinární lékaři nákazovou
situaci sledují a jsou v kontaktu s myslivci, kynology a zemědělci, které o rizicích informují.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Zdroj: http://www.svscr.cz
Informace poskytlo Myslivecké sdružení
HUBERT Ledenice

POZVÁNKA do Zborova
Ó ZVEME VŠECHNY ZBOROVSKÉ ŽENY NA BESÍDKU MDŽ
V sobotu 9. 3. od 15 h do Zborovské Bumbálky
Na každou ženu čeká malá pozornost. Za svaz žen Lucka Juhasová
Ó KARAOKE – Zveme všechny, kteří mají rádi zpěv, hudbu, zábavu
Sobota 9. 3. od 20 h ve Zborovské Bumbálce
Jsou připraveny soutěže, hry, ceny. Srdečně zvou Voharčíkovi a Svaz žen Zborov
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PODĚKOVÁNÍ

Ledeničtí baráčníci děkují všem svým věrným příznivcům a účastníkům za podporu,
kterou nám projevili 8. 2. návštěvou našeho
maškarního bálu. Věříme, že své účasti nikdo
nelitoval.
Téměř dvě třetiny přítomných byly masky
a opět krásné, vtipné a rozpustilé. Znovu smekáme nad těmi neobvyklými a nekončícími
nápady a tvůrčí fantazií všech zúčastněných.
Je až neuvěřitelné, že za těch 14 let, co tyto
bály pořádáme, je možné vymýšlet stále něco
nového. Každoročně nás o tom přesvědčujete
a máte za to náš veliký obdiv a dík! Vždyť právě masky dodají plesu tu správnou atmosféru.
Děkujeme také VŠEM, kteří nám věnovali
četné dary do naší tomboly.
Úřad městyse a TJ Sokol má náš opětovný
dík za zapůjčení sokolovny a hlavně za nelehký úklid, který dává celé úklidové četě městyse pořádně zabrat.
Závěrem mi dovolte Vás všechny pozvat
na příští maškarní bál, který plánujeme na
1. března 2014.
Zas na příští masopust
chystejte si kostýmy,
doma jistě nezůstane
z Vás všech ani jediný.
Za ledenické baráčníky M. Kudrnová

Na fotu vítězné masky. Hromadná maska šmoulů.
V jednotlivcích byl na prvním místě vyhlášen Spongebob Pavla Jindry
(postavička z kresleného seriálu pro děti Spongebob v kalhotách – vlevo).

ZE ZBOROVA …
SPORTOVNÍ PLES

Dne 26. 1. proběhl ve Zborovské Bumbálce sportovní ples TJ Sokol Zborov. Chtěl bych
tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli a přispěli do tomboly, i těm, kteří přišli, za účast.
Bez nikoho z nich by to nešlo. Děkuji také majitelce salonu Petra ze Zborova za skvělou módní přehlídku, která přispěla k pěknému večeru. Mrzí mne neúčast z řad fotbalistů. Ples se
myslím povedl a tak zase za rok na viděnou. Ještě jednou děkuji p.Voharčíkovi, p. Šímovi, p.
Vítovi, p.Šimákovi, paní Bumbové, p. Hronkovi, p. Tůmovi a městysu Ledenice za pomoc .
Jiří Holeček, předseda oddílu TJ Sokol Zborov

MASOPUST V „NOVÉM“

Tak letos roku 2013 jsme se my zborovští „nadšenci“ rozhodli, že uděláme masopust v „novém“ kabátě. Vždy se chodilo v pátek večer a chodilo se do pozdních nočních hodin, což bylo
náročné jak pro průvod, tak i obyvatele domů, na které jsme postupně zvonili. Všechny masky
byly postupem času samozřejmě tak veselé, že někdy došlo i nějaké té nehodě. A to jak si všichni představíte, není veselé ani v době masopustních veselic. Také jsme často slyšeli, že malé
děti nás vyhlížejí tak dlouho, než je únava přemůže a tak jsme řekli dost.
A máme to tu … za docela krátký čas se zmobilizovali všichni, kdo mají rádi legraci, společnost a smysl pro tradici a už to jelo na plné obrátky. Takže to bylo: muzika, kostýmy,
traktor s polní kuchyní a hlavně…ty lidi!!! Ráno v 8 hodin už jsme byli všichni
vystrojení-vyhastrošení, pod kotlem roztopeno a vycházeli jsme z „naší“ Zborovské Bumbálky. V čele průvodu jel traktor s řidičem Vaškem Bumbů, kterému moc děkuji za celodenní
pokračování na str. 10

Sportovní ples

Zborovský masopust
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ZE ZBOROVA
(pokračování ze str. 9)
kočírování jeho stroje, a za ním se vezla polní
kuchyně, které velel Fanda Kadleců, a víte, co
vařil? Luxusní bramboráky a hot dog. Lidi, to
byla dobrota. Za brambory musíme poděkovat
panu Vítovi. Za oškrábání dík Kačce Bumbů a
dědovi Horáků a samozřejmě i celé mojí rodině, která se zapojila do příprav. Za nastrouhání
celé rodině Kadleců. Fanda celý den s úsměvem pekl to výborné jídlo nabízené každému
hospodáři. Moc děkuji Vaškovi Voharčíků za
výborné řečnictví u všech stavení. U všech,
kdo nás přivítali s otevřenou náručí, jsme zahráli buď jeho oblíbenou písničku anebo zkrátka to, co pan harmonikář brnknul za notu a
nabídli mu naše pochutiny a samozřejmě tanec
s naším medvědem popř. s beruškou, čarodějnicí, šaškem, krtkem, kominíkem…V neposlední řadě byl Bohouš se svou maskou
s nejstarším řemeslem, se kterým jsme se hodně nasmáli. Šly s námi i děti, které vydržely až Dětský karneval
do konce, za což by zasloužily medaili.
Pro mě musím říct, to byla krásná sobota, strávená ve společnosti
lidí, kterým ta dlouhá procházka nevadila, a pořádně jsme si jí užili.
Takže maškary, snad jsem na někoho nezapomněla a moc moc Vám
všem děkuji a doufám, že příští rok dodržíme TO, co jsme si
předsevzali…
A vy ostatní, zajímá vás co to je??? Tak přijďte mezi nás i na jiné
akce anebo zase za rok.
Za zborovský masopust Lucka Juhasová

DĚTSKÝ KARNEVAL
Letošní karneval ve Zborově se zvláště povedl. Proběhl v sobotu
16. 2. 2013 od 14 h. Začali jsme tradičně pozdravem a tanečkem a ten
už děti, které nás navštěvují pravidelně, moc dobře znají. Letos jsme to
pojali zase trochu jinak a každá maska měla své číslo a lísteček do tomboly, která se v závěru losovala a byly to, musím říct, moc pěkné ceny.

A pozor jako nejvyšší číslo a tedy i počet masek se letos vyšplhal na 80.
Tedy 80 masek.
Klasicky nejúspěšnější byla opět hra na mumii a židlovaná. Děti si
vysoutěžily spousty sladkých odměn a + nějaké ty věcné ceny v podobě
knih, hraček, náramků, šperků.
Musím poděkovat Lucce Sedlákové a její rodině za přípravu soutěží, nákup odměn, rozvoz plakátů. Vaškovi Bumbů za tradiční dar v podobě marcipánu a samozřejmě i rodině Voharčíků za jejich pomoc.
Samozřejmě děkuji i mojí rodině jmenovitě Kubovi, který nám dělal DJ
a prostě vše kolem hudby a manželovi Pavlovi.
Hlavní dík patří městysu Ledenice za jejich finanční podporu a každému kdo přiložil ruku k dílu.
Vám milí rodičové moc děkuji za každoroční návštěvu s vašimi dětmi a na dalších akcích se na Vás moc těšíme.
Za svaz žen Lucka Juhasová

Nejmladší reprezentantka je ze Zborova
První únorový víkend se konalo v severočeském Litvínově Mistrovství České republiky v twirlingu. Záštitu nad celou akcí převzal
bývalý hokejista, nyní politik Jiří Šlégr.
Celkem 12 medailí přivezly domů českobudějovické twirlerky z mažoretkového a
twirlingového klubu Panenky ČB.
Jednou z nejúspěšnějších děvčat je 10letá
Anetka Vazačová ze Zborova. Anetka je členkou tohoto oddílu již 4 roky. V posledním roce
se začala specializovat na speciální umění
s hůlkou tzv. twirlingu.
(Twirling je nová sportovní disciplína, která kombinuje gymnastiku a tanec s manipulací
hůlky. Twirling není totéž co mažoretky.
Ovládá se sice hůlka, ale v mažoretkách je základem pochod, zatímco v twirlingu jsou taneční skoky, otočky a jiné baletní variace.)
Anetka Vazačová má za sebou již první
místo na Evropském poháru v Karlových
Varech v minulém roce, kde měla premiéru
se svou kolegyní Kristýnkou Baštýřovou
jako duo.
V únoru poprvé soutěžila v solové disciplíně Rytmické taneční twirlingové sólo. Svou
přirozeností a náročnými twirlingovými prvky
si získala porotu a stala se 2. vicemistrem České

republiky v této disciplíně. Je to její dosavadní
největší úspěch a doufejme, že ne poslední.
Spolu s její kolegyní Kristýnkou Baštýřovou
soutěžily též ve dvojicích a zde stály na druhé
příčce a obdržely stříbrnou medaili v disciplíně
Duo.
Kromě bronzové medaile si Anetka domů
odváží též nominaci na Mistrovství Evropy,
které se letos bude konat v holandském
Amsterodamu.
Anetku nyní čeká další tvrdá práce a pilování své sestavy, aby dobře reprezentovala
naší republiku. Tréninky jsou 4x týdně a trvají
několik hodin. Kromě svého sóla je pro klub
nepostradatelná v dalších oddílových sestavách. Čeká jí skupinová soutěžní skladba v kategorii Děti a skladba se staršími děvčaty
Exhibition corp.
Jako každý sport i tento je finančně náročný a účast na všech soutěžích, včetně těch evropských by nebyla možná bez finanční
spoluúčasti sponzorů. Našimi hlavními sponzory jsou nadace ČEZ a Statutární město
České Budějovice.
Mažoretkový a twirlingový klub Panenky
Č. B. získává peněžní prostředky na svou činnost formou placených ukázek svých vystou-

pení na různých společenských a kulturních
akcích.
Do Holandska přejeme hodně štěstí!
Věra Kadlecová, předsedkyně mažoretkového
a twirlingového klubu Panenky Č. B.
Lucie Hanzalíková, trenérka
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LEDENIČTÍ
NADŠENCI SE NA
BĚHU NEZTRATILI
Poslední kalendářní den v roce 2012 se
v Borovanech konal 11. Silvestrovský běh na
3200 metrů, kterého se zúčastnilo devět běžců
z Ledenic.
Mezi dospělými v konkurenci 38 závodníků
a závodnic doběhli Ledeničtí s těmito výsledky: 9. Karel Havelka 15 minut a 16 sekund, 15.
Vít Pokorný 16:20, 21. David Borovka 17:05,
22. Jakub Staněk 17:09, 24. Petr Frejlach
17:20, 25. Tomáš Heřman 17:24, 31. Jiří Kräussl 20:42, 33. Veronika Pecková 21:02. Jen
Michaela Staňková startovala v kategorii do
15 let, ve které na stejné trati obsadila časem
21:02 čtvrté místo.
Kompletní výsledky jsou k dispozici na
stránkách pořadatelského oddílu karate Tameshi-wari Borovany www.twborovany.cz
(mhe)

Na fotu jsou zleva Borovka, Staněk, Pecková, Pokorný, Frejlach, Staňková a Havelka

Zimní příprava softbalistů
Softbalisté se v zimě pilně připravují na nadcházející náročnou sezónu.
V roce 2013 jsme přihlášeni do následujících soutěží:
– Extraliga mužů ČR,
– 2. liga žen ČR,
– liga kadetů – podle kvalifikace se rozhodne jaká,
– liga kadetek – podle kvalifikace se rozhodne jaká,
– liga žáků – podle kvalifikace se rozhodne jaká,
– liga teeballu – podle kvalifikace se rozhodne jaká,
– liga juniorů do 22 let,
– liga juniorek do 22 let,
– open M-ČR juniorů do 19 let – jednorázový turnaj,
– open M-ČR juniorek do 19 let – jednorázový turnaj,
– bronzový pohár v teeballu.
Otevřená mistrovství ČR do 19 let se letos konají naposledy a od
příštího roku je nahradí letos poprvé otevřená liga juniorů a juniorek
ČR. Během posledních 5 let se v softbale stále projevuje trend centralizovat všechny ligy mládeže i dospělých do celostátních lig, což má za
následek postupný úpadek okresních a krajských soutěží, ale zato rozšíření soutěží celostátních. Žraloci Ledenice se letos poprvé ve své historii nezúčastní žádné regionální soutěže (až na basebalový pohár, který
nahrazuje okresní kola soutěží v teeballu). Důvodem je to, že na to již
nemáme časovou ani lidskou kapacitu, protože chceme hrát
kvalitativně vyšší soutěže a bojovat o medaile na úrovni ČR.
Během zimní přípravy absolvují muži 5 víkendových soustředění a
2 halové turnaje, ženy 3 soustředění a 1 halový turnaj, kadeti a kadetky
1 soustředění a 2 halové turnaje. Dále jsme zorganizovali 3 nadhazovací soustředění. Čtyři hráčky se dále účastní přípravy v reprezentačním
výběru na Mistrovství světa juniorek, které se bude konat v červenci
v Kanadě. Trenér Jarda Korčák odcestoval 18. 2. na 3 týdny s národním
týmem mužů jako skaut na Mistrovství světa mužů v softbale na Nový
Zéland.
Hlavním problémem letošní zimní přípravy dospělých ale je, že si
muži a ženy pronajali pro své další tréninky nafukovací halu na Složišti,
ale ta byla bohužel zničena v lednu pod náporem sněhu, a tak od února
řešíme tréninky dospělých provizorně.
Sezóna pro Žraloky začíná prvním turnajem 6.-7. 4., kvalifikace kadetek do lig - a od tohoto víkendu hrajeme každý víkend 2-3 turnaje až
do 20. 10. 2013. Držte nám palce!
RNDr. Hana Korčáková, CSc., prezidentka klubu

Žraloci přírodovědci uspořádali o jarních prázdninách
den deskových her v sokolovně. Při turnaji v piškvorkách,
který se během dne odehrál, zvítězila Anička Kyliánová.

Květná neděle

Zvaná též Beránková. Předcházející neděli před Velikonocemi
přinášeli hospodáři, jmenovitě jejich synkové, do kostela k posvěcení „berany“. Byl to svazek lískových prutů, až dva metry dlouhých, propletených chvojím a jívami (kočičkami), na vrcholku
zasazen křížek z jedlového chvojí. Když se nosiči beranů sešli
v kostele, vypadalo to zde jako v háji, i s omamnou vůní jarní přírody. Když farář berany posvětil za zpěvu „hosana“, obešli s nimi nosiči v průvodu kolem kostela zvenčí a již nastala za hřbitovní zdí
bitka. Nezbedníci se pokoušeli prutem utít komusi křížek na špici, a
to byla pro nosiče berana pohana. Zdatnější hoši se bránili a z toho
byla válka.
Na Bílou sobotu se na hřbitově pálili „jidáše“, tj. v ohništi se nechalo zuhelnatět dřevo, které kněz posvětil. Oharky se vhodily do
konévky s vodou a tou pak hospodáři kropili svá políčka. Do obilí se
vsadil proutek z berana a do rozštípí prutu se zasadila větévka chvoje s kočičkami - to pro požehnání hojné a bohaté úrody a na ochranu
před krupobitím.
Převzato z ledenické kroniky Jindřicha Diviše.
Za laskavý souhlas s otištěním děkujeme paní Marii Turkové.
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TIP PRO VOLNÝ ČAS – TIP PRO VOLNÝ ČAS – TIP PRO VOLNÝ ČAS
¢ CHCETE POZNAT VĚCI, O KTERÝCH SE VE
ŠKOLE NEUČÍ? CHCETE SE DOTKNOUT
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA? VĚDĚT VÍC O ZDRAVÍ
ČI ŽIVOTNÍCH ZÁKONITOSTECH?
Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat biotronika
Tomáše Pfeiffera.
Vstupné dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické
působení formou rozloučení. ww.dub.cz
17. 3. ne od 15 h., Č. Budějovice,
Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 14

¢ MRKÁČEK RELAXCENTRUM
LIŠOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC ZVE
– všechny Josefy, Pepíky, Jožky, Pepany, ale i Pepiny
či Josefky na
TRADIČNÍ JOSEFOVSKÝ TÝDEN 18. 3.- 24. 3.
Jste JOSEF? Přijďte oslavit svátek JOSEFA se svými blízkými
či přáteli do RELAXCENTRA Mrkáček
a získejte od nás DÁREK:
50 % sleva – bowling (od 6 osob), 10 % sleva – konzumace
v restauraci (od 6 osob).
Rezervace míst a další informace na tel.: 775 297 061
– na prodejní výstavu s názvem ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Součástí výstavy bude prezentace firem, které se zaměřují na
potraviny a produkty
z řas, mladého ječmene, konopí, rašeliny, medu, mateří kašičky, včelího vosku ...
Dále vás zveme na prezentaci firmy zabývající se měřením
hodnot antioxidantů pomocí skeneru.
Návštěvníky čeká malý dárek a možnost podstoupit galvanizaci obličeje zcela zdarma.
Čtvrtek 28. 3. v 17 h - restaurace Relaxcentra

¢ POZVÁNKA DO BOROVAN
13. března, 19 h – Inspirace pro rodinnou zahradu
– přednáška ing. Pavla Chlouby
15. března, 17 h – Expediční kamera
- festival outdoorových filmů - kinosál nádvoří
16. března, 17 h – Stabat mater Dolorosa
- koncert v kostele Navštívení P.M.
16. března, 20 h - MAŠKARNÍ ZÁBAVA – hotel Alf
- hraje Falko Melodi (60. – 90. léta), na terase pečení prasete
23.-24. března, 9-18 h – výstava Velikonoční inspirace - klášter
23. března, 17 h – Irské písně s Věrou Kláskovou - malovaný sál
23. března, 10 h – JARNÍ FESTIVAL - Borovanský mlýn
- vel. výstava, ukázka farmy, Jihočeské Šlapeto
31. března, 9 – 18 h – Velikonoce v ZOO Dvorec

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY
Ó KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ
LEDENICE
Čtvrtek 7. březen, Divadelní sál Ledenice
Začátek v 17 h, vstupné dobrovolné
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Březnová půlhodinka bude na téma: „Vojenská cvičiště na Ledenicku v 19. století“.
Čtvrtek 7. březen od 18 h.
Společenská místnost domu s pečovatelskou službou.
Ó PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU
Zábavný pořad zpívajícího právníka JUDr.
IVA JAHELKY, ve kterém jsou k slyšení
nové zhudebněné soudničky, perličky i povídání.
Divadelní sál Ledenice ve čtvrtek 14. března od 19 h.
Vstupenky budou v předprodeji v Drogerii
U Žaludů od 22. února.
Cena vstupenky 150 Kč (místenkový prodej).
Ó ZAJÍČKU A SLEPIČKO, ČÍPAK JE
TO VAJÍČKO?
Pohádka pro děti, hraje Divadélko KOS.
Neděle 17. březen v 15 h
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné
Ó VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
pořádá ZO SPCCH Borovany-Ledenice
a RC Ledňáček Ledenice Společenský
sál Domu s pečovatelskou službou v Ledenicích.

ČT 21. 3. 9-18 h, PÁ 22. 3. 9-18 h
Vstupné dobrovolné.
Výstava a prodej velikonočních dekorací a
výrobků, keramiky a prodej pečiva, nápojů
a drobných dárkových předmětů.
Ó XIV. ROČNÍK OBNOVENÉ
STŘELECKÉ SOUTĚŽE
„O PUTOVNÍ POHÁR LEDENIC“
23. 3. sobota, sokolovna Ledenice,
startovné 20 Kč.
Věkové kategorie a začátky:
A - děti do 9 let
od 8,30 h
B - děti do 12 let
od 8,30 h
C - mládež do 15 let od 10 h
D - ženy nad 15 let od 13,15 h
E - muži nad 15 let od 13,15 h
F – muži nad 45 let od 13,15 h
G – ženy nad 45 let od 13,15 h
Pro vítěze jsou připraveny ceny, občerstvení zajištěno, přezůvky s sebou.

Připravujeme na duben:
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
V další „Půlhodince s kronikářem“ si ve
čtvrtek 4. dubna 2013 od 18 h ve společenské místnosti DPS ukážeme staré fotografie různých událostí 20. století a pokusíme
se mj. identifikovat neznámé osoby na nich
zachycené.

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

Město Borovany přijme

SPRÁVCE KOUPALIŠTĚ
další informace osobně na MěÚ Borovany,
tel. 387 001 340, 387 001 348
nebo na www. borovany-cb.cz
Přihlášky do 20. 3. 2013

Hledám podnájem v Ledenicích.
Velikost 1+1.Tel č. 607 174 192.

PROSTORY K PRONÁJMU
V LEDENICÍCH NA NÁMĚSTÍ
„PRODEJNA VOJA“.
210 m - prodejna,
kuchyňka, 3 x WC, sklady.
2

Volné od 6/2013.

Tel. č. 602 188 295
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE
NABÍZEJÍ:
w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina
w hnědé uhlí, brikety
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PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 16,00
sobota
7,00 - 12,00

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!
Uhelné sklady Ledenice – teplo Vašeho domova.

KVĚTINÁŘSTVÍ
LEVANDULE
OPĚT V PRŮJEZDU U GABRIŠKŮ
F. Sládka 340, Ledenice, tel. č. 733 724 914
NABÍZÍ:
ä řezané květiny

(vazba příležitostní, svatební, smuteční),

ä hrnkové květiny (petrklíče, macešky, narcisy aj.),
ä umělé květiny (velký výběr např. zlatý

AKVATRHY AKVARIJNÍCH RYB,
ROSTLIN A PŘÍSLUŠENSTVÍ
TŘEBOŇ 23. 03. 2013,
MĚSTSKÁ HALA ROHÁČ, NA SADECH 349/II
PROGRAM:
7:00
9:00 - 12:00
14:00

19:00

vstup pro prodávající,
průběh akvatrhů, veterinární dozor: MVDr. J. Konrád,
přednáška - Ing. Jiří Libus,
téma: Krevetky, které nepatří na talíř, zkušenosti s chovem
a odchovem krevetek. Na dotazy zájemců poskytne odpovědi náš
host Ing. J. Libus a člen našeho spolku Jaroslav Chalupek,
společenský večer v doprovodu živé hudby.

Vstupné 30 Kč, děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup zdarma.
Srdečně Vás zve
Spolek jihočeských akvaristů AKVATERA Č. B.
a těší se na Vaši návštěvu.
http://akvatera-b.aspone.cz/

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

déšť, umělé tulipány, konvalinky aj.),
drobné dárkové zboží (obrázky, vázy, svíčky, aj),
osivo: zeleniny, květin, bylin,
sadbové brambory, cibuli sazečku (4 druhy),
jarní cibuloviny: lilie, jiřiny, mečíky aj.,
sazenice rostlin: salát, kedlubny, aj.,
sazenice muškátů, surfiníí aj. balkonové
květiny od konce března,
substráty klasické i speciální, hnojiva,
postřiky, květináče, obaly, zahradnické,
nůžky, hrábě a ostatní nářadí,
dále netkané textilie, plachty aj.,
slunečnice vážená, lojové koule,
směsi do krmítek aj.

Prodejní doba:
Pondělí
Úterý – Pátek
Sobota

ZAVŘENO
8–12 13–17
8–12

PAVEL SLÁMA

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

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

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.

