únor 2014

www.ledenice.cz

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

1

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

tel. č.: 387 995 357

Únor 2014

Zdarma

Starosta městyse svolává

XXII. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse
Ledenice,
které se uskuteční ve středu

19. února 2014

od 18 h v zasedací místnosti radnice.

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI?
V domě čp. 48, který si dodnes částečně uchoval reliéfní výzdobu z počátku 20. století, fungoval
kdysi další ledenický hostinec. Více se o jeho historii dočtete na straně 5

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 22. 1. 2014
Rada městyse stanovila priority investičních akcí pro rok 2014:
¡ Mobilní kompostovací zařízení městyse –
uvedení do provozu.
¡ Investice do společného vodohospodářského majetku s městem Borovany.
¡ Generální oprava střechy smuteční síně na
hřbitově v Ledenicích.
¡ Generální oprava střechy na kulturním zařízení v Zalinech.
¡ Investice do oprav chodníků, místních komunikací a veřejného osvětlení.
¡ V budově radnice včetně divadelního sálu:
− výměna oken,
− výměna plynových kotlů včetně příslušenství,
− výměna el. rozvodů.
¡ Pro údržbu městyse Ledenice:
− nová garážová vrata,
− travní traktůrek,
− traktorový nosič kontejnerů.
¡ Výkup pozemků pro stavbu kanalizace a
ČOV v Ohrazení.
¡ Pořízení nového územního plánu pro městys Ledenice.
¡ Výkup pozemků pod vrtem a vodojemem
ve Zborově.
Rada městyse schválila:
 zadání výběrového řízení na dodavatele stavby „Výměna střešní krytiny na kulturním









zařízení Zaliny“. Rada jmenuje komisi na
výběr dodavatele této stavby ve složení:
Jaroslav Klečka – předseda
Ing. Michal Vazač – člen
RNDr. Hana Korčáková CSc. – členka
zadání výběrového řízení na dodavatele
stavby „Oprava střechy na budově smuteční
síně na hřbitově v Ledenicích“. Rada jmenuje komisi na výběr dodavatele této stavby
ve složení:
Mgr. Miroslav Franěk – předseda
Radek Hůrka – člen
Vítězslav David – člen
žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice o použití rezervního fondu r. 2013 ve výši 3.000 Kč
k čerpání daňové úspory z r. 2013.
žádost MUDr. Karla Píchy o rozšíření pronájmu nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích v přízemí budovy
2
A o výměru 5,64 m na zajištění služeb zubní
ordinace. Nová nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2014 na dobu určitou do 31. 5.
2
2029 za smluvní nájemné 900 Kč/m ročně
včetně DPH, bez navyšování nájemného
o úředně stanovenou míru inflace za předchozí kalendářní rok.
v souladu s usnesením Rady č. 130 ze dne
4. 12. 2013 pronájem sálu „U Králů“ na popokračování na str. 2

¡ Technická pomoc, havarovaný
automobil 24. 12. 2013,
výjezd Renault Midlum, úklid vozovky,
likvidace olejových skvrn (19.00-22.00).
¡ Požár klestí u Zborova 17. 1. 2014,
výjezd T815, Renault Midlum, dohašení
po pálení klestí pomocí vysokotlakého
zařízení.

Chcete vědět, jak nenarazit?
A když už jste narazili,
kde hledat pomoc?

POZVÁNKA
NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ
Z OBLASTI FINANČNÍ
GRAMOTNOSTI
Prevencí proti dluhovým pastím
(Finanční produkty, výhody, rizika,
možnosti řešení - PORADNA)
Lektoři: Mgr. Aleš Tlačbaba,
Bc. Tereza Lysoňková
Pořádá: Městys Ledenice
ve spolupráci s Novohradskou
občanskou společností o. s.
Kdy: ÚTERÝ 25. únor v 18 hodin
Kde: Divadelní sál Ledenice
Program semináře:
¡ seznámení s výhodami a nevýhodami různých finančních produktů,
¡ možná rizika,
¡ možnosti řešení vzniklých problémů,
¡ poradna.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
řádání diskoték pořadateli Jiřímu Čepelovi
za podmínek:
− Nájem vždy na jeden večer v termínech
17. 1. 2014, 18. 4. 2014, 19. 9. 2014 a 21.
11. 2014.
− Pořadatel uhradí nájem, kauci a ostatní
platby dle platného ceníku městyse.
− Pořadatel předá pronajaté prostory vždy
následující den po akci správci kulturního zařízení.
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce pro
stavbu „Zborov č. p. 10 – úprava NN“ za jed-

norázovou smluvní úhradu 10.000 Kč. bez
DPH za podmínek schválených Radou městyse dne 7. 10. 2009 usnesením č. 113, které
budou přílohou této smlouvy.
 zadání výběrového řízení na pořizovatele
projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a následné prováděcí projektové dokumentace na
akci „ZTV Ledenice – lokalita Za školou –
I. etapa“. Rada městyse jmenuje komisi na
výběr pořizovatele těchto projektových dokumentací ve složení:
Jiří Beneda – předseda
Václav Fabián – člen
Jiří Hinterhölz – člen

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, jaké plány má vedení městyse Ledenice pro letošní rok?
V letošním roce končí volební období 2010-2014 a proto současné zastupitelstvo, rada
městyse i já, plánujeme pouze do měsíce října, kdy nám vyprší mandát.
Mezi hlavní cíle a úkoly tohoto období bezesporu patří uvedení do provozu mobilního komponovacího zařízení ve stavebním dvoře ve Zdržku. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci a v jarních
měsících bychom chtěli celé zařízení zprovoznit. Bližší informace najdete v dalších číslech LZ.
Nemalé finanční prostředky v řádech milionů korun si vyžádá investice do společného vodohospodářského majetku městyse Ledenice a města Borovany.
Nevyhnutelné jsou dlouhodobě odkládané generální opravy střech na smuteční síni na
hřbitově v Ledenicích a na kulturním zařízení v Zalinech.
Výměna oken a instalace nových plynových kotlů je plánovaná v budově radnice.
Nemalé finanční prostředky si vyžádají i opravy dalších obecních budov (sokolovna, hasičárny a kapličky v osadách).
Jako v minulých letech jsou i pro letošek plánované další postupné opravy místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.
V Ohrazení bude v letošním roce velmi důležité vykoupit pozemky pro plánovanou stavbu kanalizace a ČOV.
Údržba městyse Ledenice žádá o nákup traktorového nosiče kontejnerů, travního traktůrku a výměnu dosluhujících garážových vrat.
Rada městyse taktéž zaznamenala požadavky jednotlivých osadních výborů, které bychom chtěli, pokud to alespoň trochu finanční situace dovolí, také realizovat.
Jako zřizovatel ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice má městys snahu na zkvalitnění jak provozu, tak i
výuky žáků, tzn. další investice do vnitřního vybavení budovy 1. stupně ZŠ a hlavní budovy
ZŠ na náměstí.
Městys Ledenice bude i nadále formou příspěvků podporovat spolky, zájmové kluby a
sportovní oddíly. V loňském roce bylo na tuto činnost uvolněno cca 500 000 Kč. Příspěvky
přibližně ve stejné výši budou rozděleny i v letošním roce.
Ani kulturní vyžití našich občanů není opomíjené. Akce pro děti i dospělé jsou pořádány
průběžně po celý rok a finanční podpora putuje i k pořadatelům z řad ledenických spolků,
které se do kulturního a sportovního dění v Ledenicích také zapojují.
V neposlední řadě plánujeme vytvoření dostatečné finanční rezervy pro realizaci záměrů
nově zvoleného zastupitelstva.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
jk
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Rada městyse vzala na vědomí:
 ukončení provozu pojízdné prodejny pro
osadu Ohrazení ze strany provozovatele
paní Evy Bartuškové k datu 31. 12. 2013. a
schválila nabídku paní M. Vaňkové na zajištění služeb pojízdné prodejny potravin
pro osadu Ohrazení od 1. 2. 2014 bez finanční spoluúčasti městyse.
 vyúčtování kulturní akce „Tradiční ledenický Mikuláš“ ze dne 5. 12. 2013.
Rada městyse se seznámila:
 s obsahem stížnosti občana městyse Ledenice na funkčnost stavby II. etapa obtokového kanálu v Ledenicích a doporučuje
starostovi zajistit odborné posouzení závad
popsaných ve stížnosti a případně zajistit
opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
které mají vliv na funkčnost stavby II. etapy
obtokového kanálu.

ZO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
BOROVANY - LEDENICE
V únoru oslaví své životní jubileum naše
členky z Ledenic, paní Marie Lukášová 65. narozeniny a paní Danuše Šauerová krásné
80. narozeniny. Oběma přejeme ze srdce především zdraví, jak se praví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně smíchu, je ho
vždy třeba a hlavně lásku, bez níž se žít nedá.
Na koupání do Gmündu se pojede 26. března, na dopravu je příspěvek 150 Kč nečleni,
100 Kč členi. Zájemci se mohou přihlásit u pí
Havelové a pí Koktové v DPS, kde bude ihned
vybrán příspěvek na dopravu.
29. dubna navštívíme představení divadla
Palace z Prahy v Trhových Svinech. Divadelní hra „Cena za něžnost“ vznikla dle stejnojmenného filmu, který získal prestižní cenu
Oskara mj. i za nejlepší film. Hra na hranici
komedie a melodrama předvádí vztah matky a
dcery. Autoritativní vdova se snaží své dceři
organizovat a kontrolovat život. Až u nemocné
dcery rakovinou se vztah obou žen mění a matka
si uvědomí, jak dceru miluje. Vstupenky 230 Kč,
210 Kč balkon. Zájemce, mohou být i rodinní
příslušníci členů, žádám, aby se co nejdříve přihlásili kvůli rezervaci vstupenek.
Rekondice pro členy ZO SPCCH bude
probíhat 14. 9. - 21. 9. 2014 ve Zdíkově na Šumavě. Cena 3500 Kč, do konce února je nutno
složit zálohu ve výši 2000 Kč na OV SPCCH
v Čes. Budějovicích. Zúčastnit se mohou i nečleni, kteří by měli zájem o hezký týdenní pobyt
na Šumavě - plná penze, ubytování v hotelu a
denní vycházky do krásného okolí.
Na týdenní pobyt v termínu 31. 5. - 7. 6.
2014 v Podhajské na Slovensku máme ještě
pár volných míst.
V termínu 3. 3. - 8. 3. 2014 je možnost pobýt v lázních v Bechyni za 3 675 Kč - plná
penze, procedury.
Desetidenní pobyt v Itálii v Caorle v termínu 5. 9. -14. 9. 2014 - ubytování v hotelu,
polopenze, blízko pláže, návštěva aquaparku.
Cena 5200 Kč, děti do 12 let 4500 Kč, děti do
6 let 4000 Kč.
Veškeré informace k akcím vám ochotně
podá pí Himlová na tel. č. 724 771 343.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci únoru oslaví své jubileum
70 let
Marie Mondspiegelová
Ludmila Hejnová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16. ledna proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do života.
Nové občánky přivítala zastupitelka Bc. Jaroslava Žaludová spolu s matrikářkou Janou Havlovou. Své uvítání si pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele Petra Špatného připravili i žáci ZUŠ Ledenice.

80 let
Danuše Šauerová
82 let
Anežka Horáková
Marie Králíková
84 let
Bedřich Kadleček
91 let
Anežka Zaimlová
92 let
Marie Tůmová

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

Zleva: Pavel Kudraš, Ledenice; Antonín Johánek, Ledenice; Ondřej Krofika, Ledenice

Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Václavem Šimkem z Ledenic,
zemřel dne 15. 1. ve věku 89 let,
t s panem Miloslavem Vackem
z Ohrazeníčka, zemřel 28. 1.
ve věku 75 let.

LEDENICKÁ FARNOST
připravuje:
¡ Pátek 14. 2. od 20.00 hod.
připravujeme 14. farní ples
v sokolovně v Ledenicích, hraje S.A.M.
¡ Středa 5. 3. v 17.30 hod.
Popeleční středa - začíná doba postní
Aktuální informace naleznete na:
www.ledenice-farnost.cz

Zleva: Johana Jaloševská, Ohrazeníčko; Tereza Lišková, Ledenice; Anna Holubová, Ledenice;
Dominik Daniel, Ledenice

CO JE POSTNÍ DOBA?
Začněme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední
svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti,
vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že
jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích. Postní období je i příhodným časem k
obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do
domu Otcova. Toto období začíná na Popeleční středu udělováním
„popelce” – sypáním popela na hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte
evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na
zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od

něho pocházejí a k němu směřují. (Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na hlavu: „Pamatuj, že jsi prach a
v prach se navrátíš").
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a
naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím odmítnutím. Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu,
nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho
cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak „negativní” aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt „pozitivní”: rozhodnutí pro dobro.
V této perspektivě lze pak slavit svátost smíření, jakožto zásadní bod
cesty obrácení pokřtěného člověka.
jáhen Ing. Pavel Poláček
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ZE ŠKOLY
První pololetí
školního roku 2013–2014
Statistika výsledků hodnocení prospěchu
a chování žáků ZŠ Ledenice za 1. pololetí
školního roku:
Celkový počet
Počet na I. stupni
Počet na II. stupni
Počet ročníků
Počet tříd
Počet učitelů
Asistent pedagoga
Vyznamenání
Z toho samé jedničky
Dostateční
Nedostateční
Pochvaly
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Snížený stupeň z chování

184 žáků
107 žáků
77 žáků
9
9
13
1
95 žáků
50 žáků
40 žáků
6 žáků
48 žáků
12 žáků
2 žáci
2 žáci
0 žáků

Informace ze školní družiny:
Kapacita naší školní družiny je 65 dětí.
V příštím školním roce bude pravděpodobně
počet zájemců vyšší, a proto bude proveden
výběr. Kapacita je daná rejstříkem škol a nelze
ji v žádném případě překročit.
Mgr. Josef Cukr
ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Budoucí prvňáčky provedli lednovým zápisem do školy učitelé prvního stupně ZŠ
(na fotografii paní učitelka Mgr. Hana Jindrová)

Zápis:
Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ proběhl 17.
a 18. ledna 2014. K zápisu se dostavilo
24 dětí. Z tohoto počtu je podáno 7 žádostí
o odklad školní docházky. Vyřízení těchto žádostí je podmíněno odborným vyšetřením
dětí v pedagogicko-psychologické poradně a
u dětského lékaře. Do prvního ročníku 1. září
2014 nastoupí pravděpodobně 17 dětí a bude
jedna třída.

Místní knihovna Ledenice
nabízí svým čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Lenka Lanczová
Joachim Klang
Hana Lamková
Jaroslav Němeček
Veronika Válková
Šárka Pavličová
Thomas Brezina
Věra Řeháčková
Petra Lázničková
Pro dospělé čtenáře:
Jiří Jilík
Halina Pawlovská
Ivanka Devátá
Simona Monyová
Hana Prošková
Pavel Jansa
Hana Whitton
Inna Rottová
Alexander Stainforth
Alena Jakoubková
Jaroslava Černá
Jennifer Probst
Jojo Moyes

– Dvakrát dospělá
– Postavte si vlastní město
ze stavebnice Lego
– 4 tajemství Čtyřlístku
– Poklad kapitána Kida
– Dobrodružné výpravy do minulosti
– Terezínské ghetto
– Lexikon půvabu
– Pirátská parta
– To se může stát každé holce
– Věř v mou lásku
– Žítkovské čarování
– Pravda o mém muži
– Jak jsem se zbláznila
– Zítra vyjde slunce
– Jahody se šlehačkou
– Záskok za pánaboha
– Aphra
– Milenci oddané manželky
– Krvavá Mary
– Manžel, který štěká, taky kouše
– Břetislav a Jitka
– Manželská smlouva
– Poslední dopis od tvé lásky
– Než jsem tě poznala

SEMINÁŘE K PĚSTOVÁNÍ,
ZPRACOVÁNÍ I PRODEJI OVOCE
A PRODUKTŮ Z NĚJ, HACCP
Po úvodním úspěchu prvních dvou vzdělávacích kurzů, zaměřených na zpracování ovoce a prodeje výrobků z něj, jsme se rozhodli
náš malý vzdělávací cyklus rozšířit ještě o jeden kurz zaměřený na
kritické body ve výrobě, tzv. HACCP.
Třetí seminář (Záchrana tradičních odrůd ovocných stromů) proběhne 22. února 2014. Povede ho lektorka paní Dana Kindlmannová.
Seminář bude věnován možnostem záchrany tradičních odrůd ovocných stromů, ochraně a ošetření stromů. Vhodné pro zahrádkáře, sadaře, krajináře.
Závěrečný seminář s názvem „HACCP - systém kontroly hygieny při zpracování produktů z farmy“ bude zaměřen na to, jak sestavit systém HACCP, co je to proudový diagram, jak na určování
kritických kontrolních bodů při zpracování a jaké jsou nezbytné dokumenty související se systémem HACCP. Lektorem tentokráte
bude Ing. Pavel Smetana, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických a veterinárních
disciplín a kvality produktů.
Všechny kurzy se konají v Borovanech od 10.00-16.00 v podkroví Nazaretu. Počet účastníků všech akcí je limitován, proto neváhejte a přihlaste se včas v kanceláři MAS, popřípadě přímo mailem
nebo telefonicky: 724 643 050, guthova@cb.gin.cz.
Akce je podpořena z Programu rozvoje venkova.
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže
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Ledenické hospody a kořalny – u Marinů / u Kadlečků (čp. 48)
V druhém pokračování našeho seriálu se
podíváme na historii domu čp. 48, kde se kdysi
nacházel další vyhlášený ledenický hostinec.
Hospodu si tady otevřel rolník a vyučený
krejčí Josef Dvořák (1856–1913) poté, co mu
byla 7. září 1883 udělena koncese. Dvořák pocházel z domu čp. 14 a v roce 1878 vstoupil do
manželského svazku s Marií Kadlečkovou.
Ta prožila velmi smutný rodinný život.
V době svatby, kdy jí bylo 31 let, už byla
dvojnásobnou vdovou. Její první manžel Jan
Tůma zemřel ve věku 32 let na souchotiny
(tuberkulózu), druhý Vavřinec Kadleček ve
věku 29 let na zápal plic. Z manželství s Dvořákem vzešlo pět dětí, ale ani jedno se nedožilo dospělého věku. Nejdéle žil syn František,
který zemřel v roce 1905 jako osmnáctiletý,
tragicky skončil život pětiletého Josefa, který
se utopil při koupání v Lazně (1889).
Ale zpět k hospodě. V roce 1904 ji převzal
Adolf Kadleček (1874–1950), což byl Mariin
syn z druhého manželství s Vavřincem Kadlečkem. Při převzetí musel upravit kuchyni,
která byla umístěna přímo v šenkovně a od
hostů ji oddělovala pouze dřevěná zástěna.
Kadleček také žádal o povolení k podávání lihovin. Ve své žádosti uvedl: „Hostinec můj odkázaný jest většinou na třídu pracovní, která
zvláště v létě zvána uvykla píti menší dávku lihovin, byla proto tedy předchůdci mému koncese ku výčepu povolena.“ Přesto mu obecní rada
svolení nedala.
Adolf Kadleček, který s největší pravděpodobností provedl okolo roku 1910 na budově nástavbu prvního poschodí, se aktivně
účastnil veřejného života v městečku. Zasedal v obecní radě a v letech 1920–1923 byl
starostou Ledenic. Do dějin se zapsal také
jako významný funkcionář místního sboru
dobrovolných hasičů a jejich dlouholetý veli-

tel. Nepřekvapí proto, že
hasičské ochotnické divadlo mělo své zázemí
právě v Kadlečkově hostinci. To s sebou neslo nemalé problémy, protože
„po odehrání divadla se
muselo celé jevištní zařízení i s podiem rozebrat
a vynášet ze sálu, aby se
uskladnilo na půdě nebo
v nějaké kůlně. Opačně
zase před představením se
snášelo a znovu pracně
stavělo.“ Jevištní zařízení
tak velmi trpělo a příprava
sálu vyžadovala mnoho Domy okolo cesty na Třeboň okolo roku 1925. Dům čp. 48 byl
práce, což se však týkalo prvním v této domovní řadě, který měl první patro. Přesné davšech ochotnických odbo- tum přestavby se prozatím nepodařilo dohledat, ale došlo k ní
určitě okolo roku 1910.
rů ledenických spolků.
Jak vypadala dispozice
domu? Prostředkem domu vedl průjezd na nem u Marinů. Odvozeno je od veselé a švarné
dvůr. Doleva z průjezdu se vstupovalo do hos- šenkýřky Mariny, která údajně kdysi v hostintinské místnosti (rozměry 6,20 x 5,00 m), kte- ci pracovala. Od ní pochází i lidové pojmenorou prosvětlovala dvojice oken do ulice a další vání kopce (Mariňáku), vedoucího z náměstí
dvojice do průjezdu. Na ní navazovala kuchy- kolem domu čp. 48 k mostu.
ně (4,10 x 5,00 m). V přízemí vpravo od průZajímavou dějinnou epizodou je existenjezdu se nacházel krámek, přístupný vlastním ce biografu, jenž získal své zázemí v roce
vchodem z ulice. Taneční sál byl zřízen v pat- 1938 právě v sále hostince. Provozovatel
ře. „Vstup do sálu jest rovnoramennými scho- František Kludský žádal v roce 1944 o úprady o šířce 1,20 m se zábradlím na jedné straně. vu sálu a zřízení 297 nových sklápěcích sePrvní dva schody dřevěné a dalších 14 schodů dadel. Jindřich Diviš ve svých pamětech
kamenných vedoucí na podestu s cihelnou vzpomíná: „Hrálo se třikrát týdně a návštěvpodlahou, pak 1 schod na další podestu s touž nost byla velká. Po skončení války v roce
podlahou. Dále 6 schodů kamenných na horní 1948 se Kludský z Ledenic odstěhoval.“ Nápodestu.“ Sál byl rozdělen na tři části, celková sledně byl jako kinosál adaptován prostor býdélka činila 15,60 m, prosvětlen byl osmi valé sokolovny u radnice.
okny do ulice. K topení sloužila železná kamZ událostí po druhé světové válce uveďna, v rohu stávalo vyvýšené pódium pro mume,
že 18. 8. 1946 v tomto domě byla instalozikanty. „Veškeré místnosti byly nalezené
v úplném pořádku a čis- vána jedna z expozic výstavy nábytku (dále
totě,“ uvádí popis domu ve škole a u Sládků čp. 3). Dne 20. 4. 1951 se
zde konala informační schůzka o založení
ze závěru třicátých let.
Na konci roku 1945 truhlářského družstva za účasti všech truhlářů
se novým hostinským a 2. 2. 1952 se v sále uskutečnil Baráčnický
stal Josef Hoštička, ro- ples. Od února 1974, kdy začala přestavba
dák z Chrašťovic (1912) domu čp. 3 na samoobsluhu, byla prodejna
na Strakonicku a od potravin dočasně přemístěna sem.
Na střeše objektu mívali řadu let hnízdo
roku 1938 manžel Kadlečkovy dcery Marie. čápi, od roku 1905 bývala na zdi jedna
Hostinec tak pochopi- z osmi petrolejových lamp veřejného osvěttelně získal nový název lení (podobně jako u Sládků čp. 3). Budova je
– u Hoštičků – ale dnes v majetku Jihočeského kraje a slouží jako
dodnes je znám rovněž depozitář Jihočeského muzea.
pod legendárním jméMgr. Jiří Cukr

Plán z roku 1944 na adaptaci sálu k potřebám biografu

Původní podoba domu čp. 48 před přestavbou. V roce 1795 a 1868 byl silně poničen požáry, kdy vždy lehla popelem půlka Ledenic.
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Nenechte si přerůst
dluhy přes hlavu!

Diecézní centrum
pro rodinu připravuje

Dnešní doba plná lákadel a moderních
trendů vystavuje řadu z nás riziku půjček,
úvěrů a hypoték a následnému zadlužení,
které v některých případech může přerůst
až v exekuci a dražbu majetku.
Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých dostal do obdobné
situace, neodkládejte tento problém na pozdější dobu, ani se nesnažte vytlouct klín klínem, zaplatit půjčku další půjčkou. Je několik
možností, jak se z této finanční tísně dostat a vyvarovat se dluhové
pasti! Byť by se na první pohled mohlo zdát, že zadlužení se týká
pouze sociálně slabších spoluobčanů, mnohdy se s problémem tohoto druhu potýkají i lidé, o kterých byste si to vůbec nemysleli.
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s se dluhové
problematice věnuje už řadu let. A protože dluhová problematika
narostla za poslední roky několikanásobně, je naším primárním cílem prevence a poradenství již v počáteční fázi zadlužení.

„Světlo víry do zmatků světa“,
přednášku Mons. Aleše Opatrného
v pondělí 24. 2. 2014 v 17h v sále
klášterního kostela Obětování
P. Marie v Českých Budějovicích.
Nabízíme přednášku o encyklice Lumen fidei, jejímiž autory jsou
papežové Benedikt XVI. a František. Zkušený pastorální teolog
Mons. Opatrný si dal za cíl zpřístupnit tento nový dokument běžnému člověku. Pozván je každý, kdo má zájem víru poznat jinak, kdo
potřebuje najít uprostřed zmatků světlo ke své orientaci Prostor
bude otevřen otázkám účastníků a předpokládáme, že v nabídce
večera už nebude chybět ani kniha, která přináší komentář Mons.
Opatrného k encyklice Lumen fidei s četnými body k zamyšlení
v závěru (připravuje Karmelitánské nakladatelství).

Na občanskou poradnu se může obrátit kdokoli, veškeré konzultace a pomoc při řešení problémů jsou poskytovány zdarma.
S čím vším vám poradna může v oblasti dluhů poradit?
− Zodpovíme otázky týkající se exekucí, oddlužení (osobní bankrot), ručitelství, finančních produktů, splátkových kalendářů aj.
− Dozvíte se všechny možnosti, jak lze řešit zadlužení.
− Pomůžeme s vybraným způsobem řešení.
− Pomůžeme při komunikaci s věřiteli, exekutory…
− Pomůžeme správně vyplnit návrh na povolení oddlužení.
− Budeme spolupracovat i po dobu insolvenčního řízení.
Poradíme a vysvětlíme:
− Ručiteli, jak chránit svá práva / Věřiteli, jak vymoci svoji pohledávku.
− Zaměstnanci, jak vymoci dlužnou mzdu.
− S opravnými prostředky na soud, exekuční úřad (odvolání, odpor,
námitka…).
− Jak ochránit majetek nabytý v manželství (podnikání či rizikové
chování druhého z manželů).
− Jak nastavit reálné splátkové kalendáře.
− Jak postupovat při neschopnosti splácet.
− Smluvní podmínky a s nimi spojená rizika atd.
Řešte svou dluhovou situaci včas a přijďte se poradit do
občanské poradny!
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Riegrova 1756/51 (3. patro), 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 222 838, mobil: +420 606 720 095
E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz, www.obcanskeporadenstvi.cz

Víkend „Duchovní zamyšlení s hudbou
Antonína Dvořáka“ od pátku 7. 3. do soboty 8. 3. 2014
v nově opravené faře ve Volfířově u Dačic.
Již podruhé připravujeme duchovní obnovu pro všechny věkové
skupiny, hudebně založené rodiny i jednotlivce. Obnovu povede
P. Michal Pulec, necháme se při ní oslovit poslechem díla Antonína
Dvořáka Stabat Mater, jeho výkladem i mnohými podněty, které
umožní porozumět tomuto světovému dílu i sobě samému. Pro Vaši
lepší představu se můžete podívat na průběh tohoto typu duchovní
obnovy na
http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Duchovni-obnova-podle-Janovych
-pasiji-J-S-Bacha.html
Aktuální informace i přihlášku na akci najdete na konci ledna na
http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Duchovni-obnova-s-hudbou.html

Žraloci přírodovědci na svém prvním výletu tohoto roku strávili den
plný poznávání a her v IC Stožec. Všichni přijeli domů unavení, ale spokojení...
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ZALINY
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V Zalinech se konal v sobotu 25. ledna 2014 již 8. ročník zimního turnaje ve stolním tenise. Celkem se zúčastnilo 30 hráčů. Hráno v 6 skupinách po pěti, vše na 2 vítězné sety, registrovaní hráči měli handicap.
První tři ze skupiny postoupili do pavouka o umístění ve finálové skupině, ostatní hráli útěchu.

Útěcha: Vítěz Farka Stanislav

Výsledky - hlavní soutěž:
1. Hornych Pavel, 2. Húska Radek, 3. Šesták Přemysl, 4. Vazač Michal

Zima v softbalovém klubu
Zima je pro softbalisty dobou, kdy tráví čas v tělocvičně trénováním
techniky, vylepšováním fyzické kondice, zlepšováním obratnosti, postřehu atd. Především příprava na Extraligu dospělých soutěží nabírá
na obrátkách. Dospělým týmům přibyl další trénink v tělocvičně ZŠ
Borovany a také v centru rehabilitační péče. Každý měsíc pak absolvují
jedno víkendové soustředění. Ženy pojedou v březnu na halový turnaj
extraligových týmů do Prahy a muži plánují jarní turnaj v Holandsku.
S mužským týmem začali letos již trénovat i nejstarší kadeti, roč. nar.
1998, a tak se se na tréninku schází i 20 hráčů, což představuje velice
náročný systém rozdělování do skupin a celou organizaci tréninků.
Pro mládež organizuje klub celkem 3 celodenní nadhazovací soustředění a jedno víkendové soustředění v březnu. Žáci a teebalisté hráli
již v listopadu první halové turnaje v nafukovací hale na Složišti. Teebalisté zapojili do hry i řadu úplných nováčků a v těžkých bojích získali
skvělé 4. místo. Žáci na svém turnaji získali dokonce medailové na
3. místo.
V lednu pak tým kadetek zamířil až do Podkrkonoší na mezinárodní turnaj do Trutnova. Zde ledenické kadetky vybojovaly v těžké konkurenci 8. místo.
Velice dobře reprezentují Ledenice také Veronika Pecková, Natálie
Kalousková a Michaela Staňková. Všechny 3 byly zařazeny do širšího
výběru juniorek, které se připravují na letošní ME v Holandsku. Dalším
želízkem v ohni je Viktor Chuchma, který se v širším kádru juniorů ČR
připravuje na MS juniorů, které se koná letos v červenci v Kanadě.
Veronika Pecková se s výběrem české reprezentace juniorek zúčastnila prestižního halového turnaje v holandském Schiednu. Na tomto
turnaji bylo celkem 20 týmů, z toho 5 týmů z USA a také tým holandských ženských reprezentantek. České juniorky zde obsadily skvělé
2. místo a Veronika Pecková získala cenu Nejužitečnější hráčka turnaje!
Zima je teprve ve své polovině a Žraloci se tedy pilně připravují na
nadcházející sezónu. K tomu nám zásadně pomohla dotace z Nadace
ČEZ, díky které jsme mohli pořídit nový nadhazovací stroj a další vybavení. Projekt, který jsme plnili, se jmenoval: Softbal - cesta k novým
sportům.
Jarní část sezóny ukáže, jak jsme zvládli zimní přípravu.
prezidentka klubu RNDr. Hana korčáková, CSc.

Neregistrovaní: 1. Klabouch Josef, 2. Saska Miroslav st., 3. Hornák

Čtyřhra – na jednu porážku: Saska Miroslav ml. – Šesták Přemysl
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PLESOVÁ SEZÓNA
Ó Pátek 14. 2.
FARNÍ PLES
Římskokatolická farnost Ledenice
sokolovna, hraje S. A. M.
začátek ve 20 h, vstupné 100 Kč
bohatá tombola
Ó Sobota 1. 3.
MAŠKARNÍ PLES
Vlastenecko-dobročinná obec
baráčnická Vitoraz Ledenice
sokolovna, hraje SATURN
začátek ve 20 h
vstupné: masky 50 Kč, ostatní 100 Kč
bohatá tombola.

PLESY VE ZBOROVSKÉ
BUMBÁLCE
Ó sobota 15. 2.
SPORTOVNÍ PLES
TJ Sokol Zborov, hraje S. A. M.
začátek ve 20 h,vstupné 100 Kč
bohatá tombola
Ó sobota 1. 3.
MAŠKARNÍ PLES
SDH Ohrazeníčko
hraje ČESKÁ POHODA
začátek ve 20 h
vstupné: masky 50 Kč, ostatní 100 Kč
bohatá tombola.

KRUH PŘÁTEL HUDBY

PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY
39. KONCERTNÍ SEZÓNA
2013–2014
280. – 284. hudební večer

26. února
Jitka Čechová – klavír

Klavírní recitál
Koncerty probíhají od 19 hodin
v Kulturním domě v T. Svinech
Odjezd autobusu z Ledenic v 18.20 h
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 380 120 534 e-mail info@zustsviny.cz
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XV. SPOLEČNÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
TJ SOKOL
A MĚSTYS LEDENICE
Datum konání: sobota 8. březen
Místo konání: sokolovna Ledenice
Začátek: 20 h
Vstupné: 200 Kč - místenkový prodej
(v ceně vstupenky občerstvení na stolech)
Hraje: SECOND SERVICE BAND

PROGRAM
¡ předtančení tanečního studia La-St Dance Team z Č. Budějovic,
¡ módní přehlídka krejčovského salonu Petry Šilhanové ze Zborova,
¡ biketrialové a parkourové vystoupení Pepy Bigase a Patrika Veselého,
¡ slosování vstupenek o hlavní cenu večera zlatý přívěsek!

Předprodej místenek bude zahájen v pátek 21. února 2014 v Drogerii U Žaludů.
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
NEKUŘÁCKÝ PLES

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ

KARNEVAL
Ahoj děti, po roce se na vás zase těším. Nachystal jsem si pro vás nové hry a ještě bohatší
tombolu, a abyste nebyly smutné, tak všechny lístky budou výherní, tak doufám, že vám
udělám radost.
Všechny soutěže budou připraveny v sobotu 1. března ve 14.30 h v sále U Králů a když s sebou
vezmete rodiče anebo babičku s dědou tak pro ně budu mít taky malý dáreček.
No já už se nemůžu dočkat a co vy?
Váš karnevalový klaun
VESELÁ hudba – VÝBORNÉ občerstvení – BOHATŠÍ tombola
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí dobrovolné

Místní organizace

Českého rybářského
svazu Ledenice,
si dovoluje pozvat všechny členy na

výroční členskou schůzi,
která se koná

v pátek 14. 2. 2014
od 18 hodin v sále U Králů.

Půlhodinka
s kronikářem
Téma: vývoj cest a silnic na Ledenicku
Kdy: čtvrtek 6. března 2014 od 18 h
Kde: společenský sál DPS

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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MO ČRS LEDENICE

Prodej kaprů
65 Kč/kg

Sobota: 15. 2. 2014 a 1. 3. 2014
Vždy od 10 do 12 h (sádka pod Laznou)

RESTAURACE
U SALÁTA
Náměstí 289, 373 11 Ledenice

VÁM NABÍZÍ

POLEDNÍ MENU ZA 75 KČ
s možností odkupu do jídlonosičů.
Výběr ze tří jídel.
Otevřeno denně od 11 h.
Pokud budete mít zájem a domluvíte se s námi
na donášce jídel (po Ledenicích zdarma),
cena do jídlonosičů je 70 Kč za menu (polévka + hlavní jídlo).
Každý čtvrtek něco sladkého na zub ke kávě pro vás.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme dobrou chuť.

9
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

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

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

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

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

Uhelné sklady Ledenice – teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.
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LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

VŠEM MATURANTŮM
NABÍZÍM

intenzívní kurz pro přípravu
k maturitní zkoušce

ANGLICKÉHO JAZYKA
Rozsah kurzu: 80 hodin,
cena dle počtu přihlášených zájemců.
Přihlášky zadávejte do konce února
telefonicky nebo elektronickou poštou.
RNDr. Eva Dvořáková, Nádražní 418, Borovany
mobil: 608 276 330, email: eva.dvor@gmail.com

únor 2014

UZÁVĚRKA

dalšího vydání
Ledenického
zpravodaje je
25. 2. 2014.
Své příspěvky
můžete zasílat
na adresu:
Městys Ledenice,
podatelna,
Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail:
kultura@ledenice.cz.

Cena inzerce je
3,75 Kč + DPH.

Ledenický
zpravodaj
si můžete přečíst
také na
www.ledenice.cz

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.

