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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne
18. ledna 2017
Rada městyse schválila:
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330037614/001 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 1056/7 a 1575/1 v k. ú.
Ohrazení s E.ON Distribuce, a. s., pro
stavbu „Ohrazení, K 1571/2 Dvořáková –
NN“ v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne
29. 6. 2016.
Rada městyse projednala:
 žádost nájemce pohostinství v Ohrazení
Petra Ficka o snížení nájmu za pronájem
objektu čp. 16 v Ohrazení. Rada městyse
doporučuje starostovi zveřejnění záměru
pronájmu nebytového prostoru č. p. 16
v Ohrazení za snížené nájemné od 1. 3. 2017
z důvodu zachování služeb pro obyvatelstvo – pohostinství, prodej občerstvení a
potravinářského zboží.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 1. února 2017
Rada městyse projednala:
 celkem 64 písemných žádostí spolků a neziskových organizací o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Ledenice na celoroční
činnost a jednorázové akce v roce 2017,
které byly podány v termínu do 31. 1. 2017.
Rada městyse schválila rozdělení a výši finančních dotací žadatelům v jednotlivých
případech do výše 50 tis. Kč, které jsou uvedené v příloze tohoto zápisu, v celkové výši
551.000 Kč z rozpočtu městyse Ledenice na
rok 2017. Rada městyse pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávních smluv s jednotlivými žadateli.
Rada městyse projednala:
 žádost Romany Kolářové o souhlas s umístěním přípojky vody a kanalizace k vodovodnímu řadu na parc. č. 4638/, pro plánovanou novostavbu RD na pozemku parc. č.
42/4 v k. ú. Ledenice. Rada městyse posoudila žádost v souvislosti s vypracovanou zastavovací studií „ZTV Ledenice, lokalita
Za školou“ a nesouhlasí s umístěním přípojek vody a kanalizace v navržené trase a
doporučuje vybudování prodloužení vodo-

vodního a kanalizačního řadu v navrhované trase (kanalizace DN 250, vodovod DN
80-PE 90).
Rada městyse schválila:
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030036127/001 na
pozemku městyse Ledenice parc. č. 1242/1
v k. ú. Ohrazení s E.ON Distribuce, a. s., pro
stavbu „Ohrazení, K 1242/1 – kabel NN“ za
jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva ve výši 300 Kč bez DPH dle
platného ceníku městyse Ledenice.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci „svatební hostina“ Termín
akce sobota 3. 6. 2017.

Zapište si do diáře…
Čtvrtek 23. březen
OD SLÁVY K ZÁNIKU
přednáška Milana Koželuha
Sobota 25. březen
XVIII. ROČNÍK OBNOVENÉ
STŘELECKÉ SOUTĚŽE
„O PUTOVNÍ POHÁR
LEDENIC“
Sobota 25. březen
RYBÍ HODY

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
Středa 5. duben
VELIKONOČNÍ KONCERT
Čtvrtek 6. duben
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Podrobné info na str. 12

Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 15. února 2017
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o aktuálních záležitostech
městyse Ledenice a o činnosti Rady městyse
Ledenice za období od 4. 1. 2017 do 1. 2. 2017.
 informaci účetní městyse Ledenice o změně
tarifů odměn zastupitelů, která je v platnosti
od 1. 1. 2017.
 změny náplně rozpočtových položek dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě: z důvodu nahrazení zákona č. 202/1990
Sb. zákony č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách a č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních
her bude městys Ledenice nově vykazovat
příjmy na položkách 1381–1384 místo na
zrušených položkách 1351, 1352 a 1353.
 na základě novely zákona č. 89/2016 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon) došlo k přeřazení příjmů
z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých
nerostů z položky 2343 na položku 1356.
 informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodě Ledenice za rok
2016.
pokračování na str. 2

Víte, co společného mají českobudějovická Černá věž a Ledenice?
Pokud vás to zajímá, dozvíte se více na str. 8
v článku Lokalita U Císaře

Starosta městyse svolává
XVI. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice,
které se uskuteční ve středu 22. března od 18 h
v zasedací místnosti budovy radnice v Ledenicích (Náměstí čp. 89).
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
Zastupitelstvo městyse schválilo a vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu, ve znění dle přílohy zápisu.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v oblasti omezení hazardu, ve znění dle přílohy zápisu.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla „Vodohospodářsky zabezpečená plocha na p. č. 193/15, k. ú. Ledenice“
uzavřené dne 28. 11. 2016 se zhotovitelem
Davidem Borovkou, Ledenice. Dodatkem
se mění termín zhotovení díla do konce měsíce března 2017, ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

POZEMKY
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej žadateli SBD venkov, Č. Budějovice
v k. ú. Ledenice:
2
– parc. č. st. 559 o výměře 321 m (zastavěná plocha a nádvoří) zastavěný budovou čp. 439 za smluvní cenu.
– stavební pozemky zastavěné stavbami
2
12 garáží o celkové výměře 255 m za
smluvní cenu.

Zastupitelstvo městyse neschválilo:
 prodej částí pozemků v k. ú. Zaliny:
2
– část parc. č. 1242/7 o výměře cca 110 m
(ostatní plocha/ostatní komunikace)
2
– část parc. č. 613/14 o výměře cca 45 m
(ostatní plocha/ostatní komunikace) žadateli Vladislavu Zieglerovi, s přihlédnutím zejména k vyjádření Komise
výstavby a územního plánování městyse Ledenice.
Zastupitelstvo městyse v souladu
s usnesením předchozího zastupitelstva
č. 385 ze dne 17. 9. 2014 schválilo směnu
pozemků v k. ú. Ledenice:
2
 pozemek parc. č. KN 42/7 o výměře 102 m
(zahrada) ve vlastnictví městyse Ledenice za
2
pozemek parc. č. KN 42/5 o výměře 28 m (zahrada) ve spoluvlastnictví Ing. Zdeňka Hrušky
a Šárky Hruškové s těmito podmínkami:
2
– rozdíl ve výměře pozemků 74 m uhradí
manželé Hruškovi městysu Ledenice.
– manželé Hruškovi zajistí výmaz zapsaného věcného břemene chůze a jízdy na
pozemku parc. č. 42/5 ve prospěch oprávněných vlastníků st. 408 a parc. č. 42/2.
Zastupitelstvo městyse schválilo směnu pozemků v k. ú. Zaliny:
 část pozemku parc. č. KN 1442/1 o výměře cca 5 m2 (ostatní plocha), pozemek

Sedmáci na lyžích
Když nám okolnosti nepřály a nemohli jsme si zalyžovat na svahu,
nevzdali jsme to a vydali se do Českých Budějovic. Asi si říkáte, kde se
dá v Budějovicích lyžovat, ale my takové místo našli. Jedná se o školu
indoor lyžování, kde si můžete vyzkoušet jízdu na profesionálním simulátoru – pohyblivém pásu s nastavitelnou rychlostí a úhlem sklonu.
Nevadilo nám tedy, že mezi sebou máme lidi, kteří na lyžích nikdy nestáli, nebo naopak zkušené lyžaře. Věnoval se nám profesionální instruktor, díky kterému si nakonec každý z nás nějaký ten oblouček
udělal. Všichni jsme si zajezdili dle svých možností a sil. Doufejme, že
příští rok budeme moci využít nabytých zkušeností a vyzkoušíme si
i jízdu v přírodě.
IŠ
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je ve vlastnictví městyse Ledenice.
Geometrickým plánem bude oddělena
pouze ta část, do které nezasahuje věcné
břemeno zřizování a provozování vedení
zapsané pro E.ON Distribuce, a. s. dle GP
č. 147-403/2014,
 za část pozemku parc.č. KN 567/2 o vý2
měře cca 2,8 m (zahrada) pozemek je ve
vlastnictví Andrey Rinešové dle GP
č. 147-403/2014. Geometrickým plánem bude
oddělena pouze ta část, na které je vybudováno hřiště a do které nezasahuje věcné
břemeno zřizování a provozování vedení
zapsané pro E.ON Distribuce a. s, dle GP
č. 147-403/2014.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výkup nemovitostí v k. ú. Ledenice od obchodní společnosti T. R. S. obchodní společnost s. r. o., Ledenice: Zastupitelstvo
městyse rozhodlo:
 o nevyužití předkupního práva k nemovitosti - rekreační chata č. ev. 108 postavené
na pozemku ve vlastnictví městyse Ledenice st. 110 v k. ú. Zborov, na základě žádosti
vlastníka chaty Šárky Nemčekové a předloženého návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Ledenice,
Zaliny – kanalizace a ČOV“ mezi městysem Ledenice jako budoucím oprávněným,
investorem uvedené stavby a soukromými
vlastníky pozemků v k. ú. Zaliny.
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Informace k přijímání dětí do Mateřské školy
v Ledenicích na školní rok 2017-2018
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích pro školní rok 2017–2018
proběhne ve dnech 2., 3. a 4. května 2017 vždy od 15.00 do 17.00 hodin
v kanceláři MŠ Ledenice
Aby nedošlo k dlouhé čekací době,
bude třeba dodržet tento časový harmonogram:
2. 5. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno A–H
3. 5. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno CH-Š
4. 5. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno T- Ž

Podle bodu 4. bude při rozhodování o přijetí postupováno
v případě, že budou přijaty všechny děti podle bodu 1., 2. a 3.
a nebude naplněna kapacita mateřské školy.
Mateřskou školu mohou navštěvovat děti až po dovršení
3 let věku.

Rodiče s sebou přinesou

Doplňující kritéria:

¡ vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
¡ přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou
od dětského lékaře,
¡ vyplněnou přihlášku ke stravování,
¡ rodný list dítěte,
¡ občanský průkaz zákonného zástupce.
Všechny potřebné dokumenty naleznete na internetových stránkách školy, kde si je můžete stáhnout (www.skolaledenice.cz). V papírové podobě budou připraveny k vyzvednutí v mateřské škole dne
18. dubna 2017 od 14.30 do 16.30 hodin v kanceláři vedoucí učitelky
MŠ Ledenice.

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 10. května 2017 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 do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Ledenice ve školním roce 2017–2018:
1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve
spádové oblasti městyse Ledenice podle § 34, odstavce 1 zákona
č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti, které dovrší k 31. 8. 2017
pěti let a děti s odkladem školní docházky).
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2017 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti městyse Ledenice.
3. Ostatní děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti městyse Ledenice k pravidelné celodenní docházce.
4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti městyse
Ledenice k pravidelné celodenní docházce.
Při rozhodování o přijetí v bodě 3. bude postupováno podle data
narození dětí, tj. od nejstarších k nejmladším do naplnění kapacity
mateřské školy (108 dětí) – přednost má starší dítě.

¡ opakovaná žádost o přijetí dítěte do MŠ,
¡ opakované zrušení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
¡ výdělečná činnost rodičů (zaměstnání, OSVČ, ÚP,
prezenčně studující),
¡ sociální potřebnost (zákonný zástupce doloží příslušné
doklady).
Dle §34a Školského zákona je „zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34
odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (viz §34 odst. 1).“

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.

Co máte udělat pro to, aby pro Vaše dítě byl pobyt
ve školce radostí a aby se na každý den těšilo?:
¡ včas odbourejte plíny, dudlíky, kojenecké láhve,
odsávačky rýmy a kočárky,
¡ naučte dítě smrkat, jíst lžící, pít z hrnečku, kousat,
utřít si ruce do ručníku, používat WC,
¡ učte dítě být aspoň chvilku denně bez maminky,
¡ naučte dítě v rodině dodržovat pravidelnou dobu spánku,
jídla (u stolu a vsedě), dobu pobytu venku, hry a krátké
procházky.
Pokud budete vždycky myslet na své děti a na to, jak jim
první velkou životní změnu usnadnit, budete komunikovat
s paní učitelkou a hlavně nic nezatajovat, pak věřte, že Vaše
dítě bude ve školce šťastné, nadšené a Vy budete vědět, že máte
to nejúžasnější dítě. Nebojte se informovat personál školky,
pokud vznikne nějaký problém, paní učitelky Vám ochotně poradí, jak výchovně postupovat, aby se Vaše dítko správně
rozvíjelo.
Přejeme Vám hodně radosti s Vašimi dětmi a těšíme se na Vás!!
Bc. Kamila Saláková, vedoucí MŠ

Březnová glosa ze základní školy: Adélko a Radko, gratulujeme!
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Třeboň vyhlásily na sklonku minulého roku XXIII. ročník
návrhářské soutěže pro žáky základních škol Mladý módní návrhář 2017.
Poprvé se této soutěže zúčastnily i žačky ledenické školy, a to v kategorii mladší žáci – 5. a 6. třída. Pro tuto kategorii bylo vyhlášeno téma
„Světem křížem krážem. Oděv inspirovaný státy světa“. Do soutěže se
přihlásila dvě děvčata ze třídy 6. A – Adélka Švaňová a Radka Hynková. Téma je velmi zaujalo a dostavila se i chuť soutěžit.
Děvčata jsou dovednými kreslířkami a nechybí jim ani nápaditost a
schopnost svou představu také realizovat, což se projevilo i v úspěchu

jejich módních návrhů. Do školy přišla radostná zpráva, že obě naše
děvčata obstála v celokrajské konkurenci.
Odborná porota ocenila Radčinu práci inspirovanou krajinou ostrova Hawai čestným uznáním a Adélka dokonce obsadila 1. místo ve své
kategorii. Její šaty přenesly porotu do ulic Paříže.
Obě žákyně jsou spolu s ostatními vítězi a oceněnými pozvány dne
15. března do Třeboně, kde budou oficiálně vyhlášeny výsledky soutěže. Společně se žáky ostatních škol si budou moci prohlédnout celý areál střední školy, zúčastní se zde módní přehlídky a jako bonus budou
odměněny posezením s malým občerstvením.
Děvčata, oběma naše velká gratulace!
Hana Jílková, učitelka
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Informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného
pořádku v obvodě obce Ledenice za rok 2016
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, Hvozdec, Jivno, Libín, Libníč, Štěpánovice, Zvíkov a od května 2014 i Hlincova Hora, Dubičné, Třebotovice, Kaliště a Rudolfov. Na PČR OOP
Lišov probíhá pravidelná nepřetržitá služba.
Jak v předcházejícím roce, tak i v roce 2016 bylo na OOP Lišov začleněno několik mladších nových policistů, kteří jsou veleni do služby společně se starším a zkušenějším příslušníkem znajícím dané
teritorium.
V celém obvodě bylo v roce 2016 spácháno celkem 208 trestných
činů, z čehož bylo 145 objasněno, tedy celková objasněnost všech trestných činů v celém obvodě obvodního oddělení Lišov za rok 2016 byla
69,71 %, což je objasněnost oproti roku 2015 o10,76 % větší. V rámci
městyse Ledenice bylo v roce 2016 spácháno 23 trestných činů.
U trestných činů se převážně jedná o následující trestnou činnost:
– vloupání do objektů - chat, rodinných domů atd.,
– fyzické napadení - ublížení na zdraví, výtržnictví,
– krádeže jízdních kol a motorových vozidel,
– krádeže věcí z různých objektů,
– poškození cizí věci,
– podvody,
– vloupání do motorových vozidel,
– zanedbání povinné výživy,
– neoprávněné držení platební karty.
Dále bylo v obvodě OOP Lišov při městysu Ledenice spácháno celkem
142 přestupků, z čehož bylo 115 přestupků v dopravě. V rámci celého
území OOP Lišov jsme nejčastěji řešili tyto přestupky:
– fyzické a slovní napadení,
– krádeže věcí v barech, na diskotékách
a krádeže mobilních telefonů,
– drobné výtržnosti,
– poškozování veřejného zařízení,
– neshody v rodinách,
– krádeže materiálu z mědi,
– ujetí od benzínové čerpací stanice
a dopravní nehody s lehkým zraněním.
V celkovém počtu přestupků jsou evidovány i blokové pokuty vedené na úseku přestupků v dopravě na úseku městyse Ledenice a přilehlých obcí. Dopravní nehody jsou od roku 2009 šetřeny již plně
v kompetenci skupiny dopravních nehod PČR České Budějovice, kdy
hlídky OOP Lišov vyjíždí a řeší dopravní nehody bez zranění na tzv.
euroformulář a to jen v případě, že si účastníci dopravní nehody hlídku
na místo přivolají, ačkoliv mají při splnění nezbytných podmínek (nedošlo ke zranění, je známý viník, který souhlasí se zaviněním a účastníci si navzájem předloží potřebné doklady) a možnost vzniklou dopravní
nehodu vyřešit sami na již zmíněný euroformulář.
Stále jsou hlavní příčiny dopravních nehod nedodržování rychlosti
jízdy, nerespektování dopravních značek, nedodržování bezpečné vzdá-

lenosti, nedodržování přednosti v jízdě a střety s lesní zvěří. Dále tak jako
v každém roce policie eviduje náhlá úmrtí, pracovní úrazy, pohřešování a
pokusy o sebevraždu a jiné škodní události a občanskoprávní spory.
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2016 z hlediska veřejného pořádku jsou v obci Ledenice problémy s provozem nočních barů
a diskoték, kdy dochází k narušování veřejného pořádku, výtržnostem a
rvačkám. V nočních barech dochází zejména v nočních hodinách ke kumulaci podnapilých osob, které do baru přešly z restauračních zařízení,
které měly po konci otevírací doby. Dále se zde stýkají kriminálně závadové osoby.
Hlídky OOP Lišov se v rámci výkonu služby zaměřují na kontrolu
dodržování veřejného pořádku jak v obcích, tak v letních měsících i na
stanovém táboře. Zvýšený důraz je kladen na místa, kde jsou pořádány
diskotéky a dále různé 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. Ve velké míře jsou zde prováděny kontroly na dodržování
pravidel BESIP policisty OOP Lišov a službou dopravní policie ČR
České Budějovice.
Do nového roku přichází PČR s novými prioritami, kdy na předních
místech je opětovný styk s občany, znát jejich problémy, aby občané
věděli kdy, kam a na koho se obrátit a jak nejsnáze řešit své problémy.
Nedílnou součástí práce je styk se starostou města a pracovníky městských úřadů a navzájem si předávat informace o problémech, které se
zde staly a které je nutno řešit a v některých případech těmto předcházet, či se poučit z předchozích chyb.
prap. Michal Chaluš, inspektor
npor. Bc. Jaroslav Kazda, vedoucí oddělení
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Diamantové svatby
Krásné výročí diamantové svatby, tj. šedesát společně prožitých let,
oslavily v únoru v Ledenicích hned dva manželské páry.
Manželé Jaroslav a Anna Krofikovi si řekli své ANO na ledenické
radnici 2. února v roce 1957 (foto 1). Druhým párem byli Stanislav a
Anna Dudovi, ti jdou společně životem od 23. února 1957 (foto 2).
Mezi gratulanty se připojil i starosta městyse Jiří Beneda a samozřejmě nepřišel s prázdnou.
Kromě předání dárku od městyse Ledenice, oběma manželským párům poblahopřál a do dalších společně prožitých let popřál všem především zdraví, pohodu a životní optimismus.
S gratulací se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci březnu oslaví své jubileum
70 let
Hana Žahourová
Zdeňka Mejtová
Růžena Vacková
80 let
Anna Dudová
81 let
Věra Tomandlová
Marie Pomijová
Olga Veselá
84 let
Růžena Hronková
Marie Binterová
95 let
Růžena Konopová
Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 389 604 755, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce
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Vítání občánků
Ve čtvrtek 16. února se konalo další vítání občánků do života v obřadní síni ledenické radnice. Pozvánku obdrželo třináct rodičů nových miminek a vítání se zúčastnili všichni pozvaní.
Nové občánky přivítala zastupitelka Jaroslava Žaludová. O hudební vystoupení se jako vždy postarali žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele Petra Špatného.

Na fotu zleva: David Kouba Ledenice, Laura Hančová Ledenice, Věra Musilová Ledenice,
Charlotte Nelzová Zborov, Jindřich Johánek Ledenice, Lukáš Fríd Ledenice

Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní JUDr. Jiřinou Kalouskovou,
zemřela 8. 2. ve věku 70 let,
t s panem Rudolfem Cajkářem
z Ledenic, zemřel 17. 2. ve věku 82 let,
t s panem Josefem Sýkorou z Ledenic,
zemřel 17. 2. ve věku 71 let.

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s panem Rudolfem Cajkářem na jeho
poslední cestě dne 24. února.
Děkujeme za účast na smutečním obřadu i za květinové dary.
Vřelý dík patří také ledenickým hasičům.
Zarmoucená rodina

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
¡ 20. 12. 2016
požár stodoly, Vlkovice (3.21)
¡ 26. 1. 2017
technická pomoc, Ledenice (9.42)
¡ 4. 2. 2017
dopravní nehoda,
Radostice – památník (13.03)

Poděkování dobrovolnému hasičskému
sboru v Ledenicích za pomoc při odstraňování škod po havárii vodovodu dne
26. ledna. Děkuji mnohokrát
Marie Tošovská, Ledenice

Na fotu zleva: Valerie Lukášová Ledenice, Adriana Beníšek Ledenice, Adéla Strunzová Ledenice,
Rozárka Němcová Ohrazení, Natálie Hrušková Ledenice, Adéla Běčáková Ledenice,
Karolína Sokolíková Ledenice

ZO SPCCH Borovany – Ledenice
V březnu oslaví své životní jubileum naši
členové: paní Růženka Vacková z Ohrazeníčka 70 let a dodatečně přejeme i panu Stanislavu Frejlachovi z Ledenic, který 70 let oslavil
již v lednu, ale naším členem se stal až po narozeninách.
Posíláme oběma přáníčko:
Spokojenost, štěstí,
dlouhé žití, k tomu pevné zdravíčko.
¡ Velikonoční výstavu připravíme v Ledenicích „U Králů“ v termínu 10. a 11. dubna.
V pondělí a v úterý od 9-18 h. Můžete si
prohlédnout a koupit velikonoční kraslice,
které si mohou děti i samy vymalovat.
Členky se zaměřily se svými výrobky hlav-

ně na děti, nejen s velikonoční tématikou.
Rádi uvítáme děti ze školky, družin i dospěláky při prohlídce a posezení u domácího cukroví, čaje, kávy či grogu pro zahřátí.
Pro radosti ke zpěvu zahraje i harmonika.
¡ Plavání v ZŠ Borovany je málo využíváno, letos bude asi končit pro malý zájem.
Myslím, že je to škoda, vstupné je pouze
15 Kč na 2,5 hodiny.
¡ Do Gmündu pojedeme 26. dubna.
¡ Možno se přihlásit ještě do Podhajské
na Slovensku. Info podá paní Himlová, tel.
724 771 343.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová
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I ZŘÍCENINY UMÍ ZAUJMOUT A NADCHNOUT
A jestli tomu nevěříte, měli jste možnost přesvědčit se o opaku
Na čtvrtek 23. února přijal pozvání PhDr. Jiří Cukr a představil v Ledenicích svou přednášku
nazvanou Procházka po zříceninách jihočeských hradů. Ta obsahovala informace o 28 zříceninách hradů od nejjižněji položeného Vítkova hrádku u Lipenské přehrady až po nejsevernější
Šelmberk nedaleko Tábora. Všechny zříceniny měl p. Cukr zmapované, nafocené, doplněné historickými kresbami a dalšími dokumenty a při výkladu „sypal“ jednu zajímavost za druhou.
A protože je Ledeňák, ledenický kronikář, vystudovaný archivář a především milovník historie,
musel přidat bonus. Tím byly informace o zaniklém ledenickém hradu, zvaném Landštejn, které
nejvíce zaujaly především místní posluchače.
Zájem o přednášku pana Cukra nás velmi mile překvapil. Dorazilo cca 65 posluchačů a překvapením byla účast zástupců Klubu českých turistů z Českých Budějovic, kteří do Ledenic
přijeli nasbírat inspiraci k jarním toulkám po krásách jižních Čech. Určitě nebudou jediní, kdo
díky zhlédnuté přenášce PhDr. Jiřího Cukra vyrazí na výlet, přesvědčit se na vlastní oči o tom,
co slyšeli.
jk
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Místní knihovna Ledenice
nabízí literární novinky
Pro děti a mládež:
Mary Kelly
Příběhy se šťastným koncem
– Nezbedné kůzlátko
Michal Kolezsar
Horseland – Noční kouzlo
Zuzana Pospíšilová
Nezralá, Hruška, k tabuli!
Arnold Lobel
Kvak a Žbluňk se bojí rádi
Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
Ivona Březinová Teta to zase plete
Zuzana Pospíšilová Kouzelná třída
Tereza Karpianus
Prasátko Pigy a jeho kouzelný svět
Dana Winklerová
Další pohádky ze statku strýce Josefa
Denisa Kirschnerová
Hurvínkova cesta do Tramtárie
Corinne Machon
Pohádky o sněžných vílách
Zdeněk Miler
Krtek a paraplíčko
Příhody požárníka Sama

Půst cíl nebo cesta
Cílem postu může být jen pouhá skutečnost, když zjistíme, že se do jarního oblečení
nevejdeme a do nového se nám nechce investovat.
Cílem postu, mohou být i různé ozdravné
kůry, které nám doporučil stravovací odborník, či lékař nebo šarlatán.
Cílem postu mohou být i náboženské úkony, splním své náboženské povinnosti, tak jak
se to ode mne očekává. Odpustíme si maso,
nakonec někteří říkají, že to není nic zdravého.
Omezíme kávu, kouření, sladkosti? Nebo splníme dva dny povinného postu na Popeleční
středu a Velký pátek. Snad tohle Bůh od nás
žádá? Když to žádá, tak proč?
Cílem postní doby je něco jiného – obrácení, změna v životě. Potřebujeme takovou změnu či ne? Možná je to taková zkušební otázka
pro nás a naše okolí. Jsou lidé, s kterými žijeme šťastní? Když najdeme odvahu, můžeme se
jich i zeptat. Pokud přece jen ve své odpovědi
zaváhají, pak je třeba uvažovat o změně, ani
ne tak o jejich jako o vlastní.
Taková změna může nastat tehdy, když
opustíme to, co není dobré, a místo toho začneme konat to, co je dobré pro ně a náš vztah k
nim. Kolik času věnujeme svým nejbližším?
Kolik času jen strávíme u televizní obrazovky, internetu, mobilního telefonu….
Dnes už snad každý ví, že člověk neumí jíst
správně sám od sebe. Každé jídlo se také nehodí pro každého. Něco jiného dáme kojenci,
něco jiného školákovi, svatebním hostům, těhotné ženě, starým a nemocným lidem, kteří

drží nějakou dietu. Je o tom celá moderní věda
a mnozí rodiče velice dbají na to, aby jejich ratolesti nedostaly něco, co obsahuje mnoho dusičnanů atd. I mnozí dospělí lidé velmi pečují
o to, zda určité jídlo nemůže uškodit jejich
zdraví.
Podobně je to s konzumací duševní stravy.
To, co konzumujeme z obrazovky z internetu,
je duševní potrava. A na tom, jakou potravu
přijímá duše, záleží stejně jako na tom, co
máme na talíři a ve sklenici pro své tělo. Má to
vliv na naši povahu, inteligenci, rozhled, na
naši přejícnost nebo sobectví, citlivost nebo
otupělost, ušlechtilost nebo pokřivenost. Duše
ovšem nemá břicho, které by bolelo. Nedovede se bránit tomu, co do ní z hlouposti nacpeme, třeba tím, že by to vyzvracela. I když
možná zdravá duše také někdy zvrací (a dělá
dobře), není to navenek vidět. A samozřejmě
duše – stejně jako tělo – tu a tam stůně. Někdy
jen tak trochu, existují i lehké duševní rýmy
nebo vyrážky, jindy je to vážnější a podobá se
to spíš těžké dlouhodobé otravě olovem nebo
rakovině plic z kouření.
Jak říká P. Cantalamessa, Bůh nám nestvořil jen oko, ale také víčko, abychom oko někdy
chránili před tím, co do něj přichází.
A tak bychom mohli letos ten půst pojmout
úplně novým způsobem, tedy opustit to, co nás
odvádí od reality života, k tomu, co může náš
život dobře proměnit. Můžeme se věnovat jeden druhému, dětem a „nakonec“ nám zbude
snad i čas na Boha, četbu, modlitbu atd.
jáhen Poláček Pavel

Pro dospělé čtenáře:
Hana Whitton
Božena Česká
Vlastimil Vondruška
Dobronínské morytáty
Strážce boleslavského mystéria
František Niedl Růže a lev
Patrik Hartl
Malý pražský erotikon
Věra Řeháčková
Hledám muže za účelem…
Barbara Taylor Bradfordová
Účet za lásku
Nicholas Sparks Ve tvých očích
Barbara Erskinová Spáčův hrad
Louise Pennyová Nejkrutější měsíc
John Lutz
Série
Peter Watt
Ve stínu kletby
Susanna Kearsleyová
Mariana

19.–20. dubna – DOVOLENÁ
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INFORMACE
Z KNIHOVNY
Ze statistiky – rok 2016
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Stav knihovního fondu: 9671
Z toho naučná literatura: 1931
Beletrie: 7740
Registrovaných čtenářů: 279
Návštěvníci knihovny celkem: 5106
Návštěvníci využ. internet: 465
Počet výpůjček: 13993

Do knihovního fondu jsme v tomto roce
zakoupili 349 nových knih a 340 knih si
zapůjčili výměnnými soubory z Jihočeské
vědecké knihovny.

Březen – měsíc čtenářů
I v letošním roce zaregistruje naše knihovna nově přihlášené čtenáře zdarma.
Tradičně vyhlašujeme i upomínkovou
amnestii. V prostorách knihovny přivítáme děti z mateřské školy, které seznámíme především s dětským oddělením naší
knihovny a nad pěknými pohádkovými
knížkami s nimi pobesedujeme.
Na konci měsíce budeme opět oceňovat
naše „Čtenáře roku“.
jf

TJ Slavoj Ledenice
děkuje mnohokrát všem
přispěvatelům do tomboly
Sportovní plesu!
Díky vám za to, že nám pomáháte
udržet jeho slušnou úroveň.

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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Výzva podnikatelům a živnostníkům
v oblasti cestovního ruchu
Městys Ledenice připravuje pro nadcházející turistickou sezónu vydání
informačního letáku, který bude určen především k propagaci
městyse Ledenice a jeho nejbližšího okolí.
Budou v něm obsaženy základní informace o Ledenicích,
cyklomapa okolí Ledenic a informace pro turisty.
Informace pro turisty: rozumí se především nabídka ubytování, stravování
a další služby spojené s cestovním ruchem (sport, volnočasové vyžití apod.).
Pokud podnikáte v oblasti cestovního ruchu a máte zájem,
aby vaše firma a nabídka služeb byla v letáku zveřejněna,
kontaktujte prosím do 20. března pí Křížovou na tel. č. 606 443 518.

Římskokatolická farnost Ledenice
děkuje všem, kteří přispěli darem
do tomboly na Farní ples.
Ing. Pavel Poláček, jáhen

Ledenická farnost
PŘIPRAVUJE:
Ó Středa 1. 3. Popeleční středa
– začíná doba postní.
Ó Křížové cesty budou ve středu
přede mší od 17.00.
Ó Sobota 1. 4. ve 14.00
příležitost ke svátosti smíření na faře.
POZOR ZMĚNA – LETNÍ ČAS k přechodu dojde z 25. na 26. března. Od středy
30. března bohoslužby ve středu od 18 hodin.
Aktuální informace naleznete na:
www.ledenice-farnost.cz

Komunitní škola
Milí přátelé a studenti komunitní školy, na měsíc březen jsme pro Vás připravili tento program:
Lesní pedagogika se bude konat 17. a 31. 3. od 15 h, cena 40 Kč.
V pátek 24. 3. od 15 h je pro děti připraven výtvarný workshop, kterým je provede lektorka
Mgr. et Bc. Tereza Sedláková. Paní Mgr. absolvovala dva cykly výtvarného oboru ZUŠ Velešín. Magisterský titul psychologie získala na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor arteterapie vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současné době je na
mateřské dovolené.
Náplň tohoto workshopu
¡ Děti se seznámí s rozličnými výtvarnými technikami a prohloubí své výtvarné dovednosti.
¡ Zpracovávat mohou různá témata od těch aktuálních v průběhu roku (Masopust, pouť,
padání listí...) po témata pohádková.
¡ Kurz může mít i arteterapeutické přesahy (ne ve smyslu terapeutické práce s Vašimi
dětmi, ale spíše ve smyslu práce se stádii vývoje výtvarného projevu dětí a podpoře
správného zrání v těchto oblastech).
¡ Případně můžeme rozvíjet talent dětí výjimečně nadaných.
Vstupné 100 Kč. V případě zájmů může být tato aktivita zařazena mezi pravidelné kurzy.
Mezi nové pravidelné kurzy se od února zařadily hodiny pohybové přípravy projektu Děti
na startu. Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy pro děti předškolního a mladšího školního věku, který je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Cvičit může jakkoliv sportovně nadané a zdatné dítě.
Děti jsou rozděleny podle věku do dvou skupin 3-5 let, cvičí vždy ve čtvrtek od 16 h a 6-9 let,
cvičí vždy ve čtvrtek od 17 h.
Bližší informace najdete na stránkách ceskosehybe.cz/deti-na-startu/, cena za semestr 900 Kč.
A takto vypadá rozcvička nebo oblíbená překážková dráha.

Poděkování
Vážení a milí příznivci maškarního bálu!
Ledeničtí baráčníci vám srdečně děkují za vaši
účast na tomto plesu. Opět jsme měli 11. února
naplněnou sokolovnu krásnými a rozpustilými
maskami a bavícími se lidmi. A o to nám jde!
Proto vám všem patří dík za stále překvapující
pestrost masek, za veselé přihlížející, prostě za
tu správnou atmosféru, která k tomuto bálu
patří. Děkujeme rovněž všem sponzorům, kteří svými dary přispěli do bohaté tomboly. Děkujeme všem zaměstnancům radnice, kteří
nám vstřícně a ochotně pomáhali zajistit vše
potřebné. Děkujeme „Samíkům“, kteří vyhrávali jako o život, aby se všichni dobře bavili,
děkujeme výčepním, že se postarali, aby nikdo
nestrádal žízní. Závěrem patří dík i úklidové
partě za nelehký úkol dát vše do pořádku.
Věřím, že kdo na bál přišel, toho nelitoval a
příští rok (zřejmě 9. 2. 2018) se zase přijde za
námi „vyblbnout“!
„Přijďte zas příští rok
na ten náš bál,
ať se zaplní
celičký sál!
Už nyní se těší všici
ledeničtí baráčníci!
za baráčníky Marie Kudrnová
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Lokalita U Císaře a Černá věž
Samoty U Císaře leží na dohled hlavní silnice z Ledenic do Českých
Budějovic na katastrálním území Ohrazení a v rámci této vsi mají také
čísla popisná 18 a 19 (novostavba dosud čp. nemá přiděleno). V těsné
blízkosti procházejí ještě katastrální území Zborova a Ledenic a všechny tři se zde střetávají. Katastrální hranice dříve tvořily i rozhraní panství a na několika místech se zde dochovaly historické mezní kameny.
Domy U Císaře a celé Ohrazení patřilo vrchností do roku 1850 k městu
Českým Budějovicím.
Objekty v této lokalitě vznikly v letech 1785 a 1786 a jejich prvními
majiteli byli Martin Vosika a Jan Linda. V držení čp. 18 se postupně vystřídali Ondřej Klabouch, Šimon Ujec, Jakub Ujec, Markéta Ujecová,
Tomáš Kleštil (manžel Markéty), Jakub Císař, František Císař, Jan Šimek, Vojtěch Moudrý, Jan Wais. Od roku 1870 dům patřil rodině Tůmově, jejímž potomkům (Václav Votava a Božena Čapková) náleží
dodnes. Jako majitelé sousedního domu čp. 19 se postupně připomínají
František Bumba, Marie Čurdová, Jan Vicek, Matěj Bláha a Petr
Soukup. Dnes je vlastníkem Miroslav Dubský.
Lokalita je současným jménem poprvé připomenuta k roku 1888,
kdy se samota čp. 18 nazývá U Císařů podle někdejších majitelů (rodina Císařova zde žila v letech 1823–1856). Označení tedy nemá nic společného s korunovanou hlavou státu, byť by to různé pověsti mohly
naznačovat. Samota čp. 19 je v roce 1888 nazývána jako U Švamberků
podle rodného jména Marie Čurdové, rozené Švamberkové z Nepomuku u Jílovic. Na mapě z roku 1950 je místo vedeno jako Pazderník, což
je ovšem mylná informace (pazderna se nacházela u lesa severně od
Ohrazení v místech samoty U Votavů).
Dříve se „Císař“ označoval také V Lomu, protože zde od 16. století
existoval významný kamenolom, patřící městu Českým Budějovicím.
K roku 1718 a také 1780 se písemně i v mapách objevuje jako zatopený,
ale v 19. století již zase fungoval a byl pronajímán vždy na tři roky kamenickým mistrům. Údržba sousední studny s vodou pro dělníky byla
povinností majitele domu čp. 18. Kamenolom se nacházel východně od
budov u přístupové cesty a těžil se v něm materiál na stavby budějovických budov. Kámen ale využívali i sochaři. K roku 1841 máme zachyceno sdělení, že u Ohrazení je „lom na jemnězrnou žulu, která není
využívána jen na kvádry jako stavební kámen, nýbrž je vhodná také
k jemnějšímu dílu sochařskému.“
Asi nejvýznamnější stavbou ze zdejších kamenů je budějovická
Černá věž. Těžba kamene na její stavbu byla u Ohrazení zahájena
20. 11. 1547. U kamenolomu se vytěžený kámen nahrubo zpracovával
a pomocí povozů byl dopravován na staveniště, kde se upravil do potřebné podoby. Celkem se spotřebovalo zhruba 7100 tun kamene, který
muselo do Budějovic navozit několik tisíc povozů. Dovoz prováděli
poddaní v rámci svých robotních povinností, v případě rychlého pokračování prací se najímaly i povozy v okolních obcích. Jeden kámen
upravený do podoby kvádru vážil několik set kilogramů, vytahován byl

Na výřezu z mapy stabilního katastru z roku 1827 lze vidět obytné domy
i kamenolom (zdroj: archivnimapy.cuzk.cz)

Celkový pohled na lokalitu U Císaře od jihu
pomocí žentourů a kladkostrojů. Dřevo na lešení, trámy a krovy se
těžilo z městských lesů u Branišova, vápno se hasilo ve vápence
u Roudného.
Věž byla dostavěna na jaře 1577. Na její výstavbě se podíleli tři stavební mistři Hans Spatz (1547–1555), blíže neznámý Lorenz (1555–1565)
a Vincenc Vogarelli (1565–1577). Díky jejich italskému původu představuje věž ojedinělý typ samostatně stojící zvonice (kampanily), charakteristický pro oblast Středomoří. Po dostavbě se jí říkalo Městská,
Nová, Velká nebo Vysoká, současné pojmenování se vžilo až v polovině 19. století, kdy zčernaly původně světlé kameny a opadala i barevná
výzdoba vrchních dvou pater.
Na závěr ještě pár čísel: výška věže 72,29 m, výška k ochozu 45,6 m,
síla zdi u základů 3,10 m, síla zdi u hodin 1,96 m, hmotnost celé věže
cca 10 500 tun. S Ledenickem ji spojuje nejen původ stavebního materiálu, ale také Ludvík Hainz z Prahy (instaloval nový hodinový stroj
v roce 1891 na Černou věž a v roce 1928 na ledenický kostel) a lidová
pověst, podle níž byl zvonek z Černé věže umístěn na nějaký čas v kapli
v Ohrazeníčku (zrekvírován v roce 1942).
PhDr. Jiří Cukr

Dům dětí a mládeže ocenil mladé talenty
Dům dětí a mládeže v Č. Budějovicích vyhlásil v úterý 14. února
výsledky již 17. ročníku soutěžní ankety Talent Jihočeského kraje
roku 2016.
Do soutěže mohou nadané děti nominovat rodiče, učitelé i trenéři. Soutěží jednotlivci ve věku od 10 do 19 let v kategoriích: humanitní, přírodovědná, technická, umělecká, sportovní, speciální a v kategorii všestranný talent.
Jednou z nominovaných byla i Elen Herdová. To, že obdržela pozvánku
na vyhlášení výsledků, už něco napovědělo. Slavnostní vyhlášení proběhlo
v koncertní síni Otakara Jeremiáše v ČB a Elen Herdová, která byla nominována za své výsledky ve sportu zvaném cheerleading, zde byla oceněna
druhým místem.
Gratulujeme!
jk
Poznámka: Cheerleading (českyRoztleskávání,anglickycheeraleading = povzbuzování a vedení) jesportovníodvětví, které původně vzniklo jako způsob skupinového povzbuzování se složitouchoreografií. V cheerleadingu se používají
různé prvky: pohyby rukou, skoky, výkopy,akrobacie, pokřiky a pyramidy, velmi důležitá je prototaneční,gymnastickáči jiná pohybová průprava.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cheerleading)

Elen Herdová na fotu uprostřed
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Dětský rockový karneval v Zalinech
V sobotu 18. února se konal v Zalinech karneval pro děti a tentokrát
byl rockový. I letos opět přišlo mnoho krásných a originálních masek,
které hned na úvodní rockovou píseň zaplnily parket. Následovala
promenáda masek, při které všechny dostaly sladkou odměnu. Celé odpoledne bylo zpestřeno soutěžemi a nechyběla ani bohatá tombola.
Karneval si užily i starší děti a někteří rodiče, kteří přišli převlečení za
rockery.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravami karnevalu i během jeho konání a městysu Ledenice za finanční příspěvek.
Markéta Viktorová

Dětský maškarní karneval
V sobotu 18. 2. jsme se na vás všechny těšili, ale vy jste dokonce
předčili naše očekávání.
V 15 hodin se v sále U Králů objevila nekončící řada přenádherných masek. Celkem se nás sešlo 180 dětí, rodičů i prarodičů a všem
vám patří díky.
Příští rok na viděnou.
za RC Ledňáček Eva Lišková
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Kam se vydat za krásnými loutkami?
To ví už i v Hongkongu
Již podruhé v krátké době přivítaly Ledenice návštěvníky z velké dálky. V září loňského roku
navštívila Soukromé muzeum loutek skupina turistů z Ameriky a nyní, 20. února, přivítal majitel
muzea František Fink skupinu studentů z dalekého Hongkongu. Obě návštěvy v Ledenicích
zprostředkovala pražská cestovní agentura Dvorana, která, jak říká její vlastník pan Jan Pumpr,
„se specializuje na zkoumání českého folklóru a návštěvy tradičních řemeslníků v jejich domovských dílnách“. A proto byla do programu zařazena i návštěva ledenického muzea.
Studenti navštěvují v Hongkongu střední školu s rozšířenou výukou hudby a evropské folkloristiky. Jejich desetidenní program proto nespočíval jen v návštěvách památek a turisticky zajímavých míst, ale hlavní část programu tvořil český a moravský folklór. Jak dále uvedl pan
Pumpr, snaží se své výpravy přivést i do lokalit, které nejsou turistům známé, ale i přesto jsou velice zajímavé. Takovým místem jsou i Ledenice a Soukromé muzeum loutek pana Finka. Návštěva to byla velmi vydařená, studenty loutky velmi zajímaly a jak už jsme zvyklí vídat
u podobných výprav, téměř vše si fotili a natáčeli. Z Ledenic pak odjížděli dál do Brna za moravským folklórem a myslím, že plánovaný časový harmonogram nedodrželi…
jk

Ledeničtí softbalisté
se potkali na Novém Zélandu
Hráči Veronika Pecková a Jiří Korčák nezahálí a tráví letošní
zimu v softbalovém klubu Howick v Aucklandu na Novém Zélandu.
V únoru tam na přípravný turnaj před mistrovstvím světa dorazila
česká mužská reprezentace a spolu s ní také Jaroslav Breník, Patrik
Kopečný a trenér Jaroslav Korčák z Ledenic. Na přípravném turnaji
si hráči zahráli se světovou softbalovou špičkou, jako jsou reprezentace Nového Zélandu, Austrálie, Argentiny a Japonska. Veronika
Pecková pak odlétala na přípravný turnaj s českou reprezentací žen
do USA na Floridu, poté se vrací zpět na Nový Zéland.

Přípravu Slavoje Ledenice
zpestří soustředění v Mutěnicích
Kádr nikdo neopustil
Fotbalisté Slavoje Ledenice se od konce ledna připravují na jarní
odvety v I. B třídě, kde jsou po podzimu na devátém místě. V přípravě odehrají čtyři zápasy.
Sedmnáct bodů za pět výher a dvě remízy ze 13 kol mají na kontě
hráči Slavoje po podzimní části ve skupině A. V tabulce jsou na devátém místě a cíl pro jaro bude toto umístění vylepšit. V rámci zimní
přípravy se fotbalisté dostávají do kondice kruhovými tréninky i
zátěžovými testy.
„S přípravou jsme začali 31. ledna a kromě domácích tréninků se
hráči připravují i na dráze SKP. Venku jsme od úterý 21. února,“
říká vedoucí A-týmu Jana Krofiková.
První přípravný zápas odehrály Ledenice po uzávěrce zpravodaje na třeboňské UMT se Srubcem. První týden v březnu je čeká soustředění v moravských Mutěnicích, kde se utkají s Vacenovicemi.
V dalším zápase opět na UMT v Třeboni se Slavoj utká 12. března
s místním B-týmem (16.00) a generálkou na jaro bude duel se Zliví.
„Zápas se Zliví je ještě v jednání, protože podle počasí se buď
bude hrát v Ledenicích 18. března od 14 hodin nebo na UMT v Třeboni o den později od 16 hodin,“ dodal trenér Pavel Vajgel s tím, že
kádr po podzimu nikdo neopustil. „Naopak řešíme posily, ale nyní
ještě není nikdo jistý.“
(sla)
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NA MISTROVSTVÍ ČR SE ZADAŘILO
I letos se ve dnech 3. až 5. února konalo mistrovství České republiky v Twirlingu a v Karlových Varech nechyběla ani Aneta Vazačová ze Zborova. Soutěžila ve dvou sólových disciplínách. Domů si dovezla vicemistrovský titul z disciplíny X-Strut, v povinné disciplíně skončila
na 4. místě. Společně s dívkami z Klatov, Loun, Poděbrad a Litvínova tvoří soutěžní tým „United Team“, který zvítězil v juniorské kategorii twirlingových týmů. Díky výborným výkonům
získala Aneta nominaci na Mistrovství Evropy a bude tak reprezentovat ČR ve dnech 12.-16. 4.
v chorvatském městě Poreč. Veliké díky všem, kteří Anetě fandí, pomáhají a finančně podporují.
Ivana Vazačová

11
KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY
42. KONCERTNÍ SEZÓNA 2016–2017

15. března

Libor Janeček – kytara
Mariia Mikhailova – flétna
Odjezd autobusů:
Kaplice 18.00, Soběnov 18.15,
Besednice 18.20
Ledenice 18.15, Borovany 18.20
– dle zájmu
Koncerty finančně podporuje
Jihočeský kraj, Nadace Český hudební
fond, město Trhové Sviny,
městys Ledenice, městys Besednice.

VELIKONOČNÍ
KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Středa 5. duben
Divadelní sál Ledenice od 17 h
Vstupné dobrovolné
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Komise pro mládež, kulturu a sport
při ÚM Ledenice Vás srdečně zve na

XVIII. ROČNÍK
OBNOVENÉ STŘELECKÉ SOUTĚŽE

„O PUTOVNÍ POHÁR LEDENIC“
Sobota 25. březen
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.

INFORMACE LEDENICKÝCH RYBÁŘŮ

Výlov Cihelný na Mysletíně
Sobota 18. 3.
Sraz v 7 h na hrázi rybníka.

RYBÍ HODY
INFO:
Na sobotu 22. dubna připravujeme výlet
„Za kvetoucími narcisy krajem nad Pohořím“
Výlet dlouhý cca 15 km, turisticky nenáročným terénem.
Více informací na plakátech a v dubnovém
Ledenickém zpravodaji.

Kdy: sobota 25. březen
Kde: sál U Králu od 19 h, hraje S.A.M.
Vstupné 200 Kč (v ceně večeře)
Předprodej vstupenek Cukrárna u Fabiánů (tel. 38 79 95 273).

POZVÁNKA NA II. ROČNÍK

PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Téma: Počátky ledenického hasičského spolku
Kdy: čtvrtek 6. dubna 2017 od 18.00 hod.
Kde: společenský sál DPS

BADMINTONOVÉHO
TURNAJE PRO DOSPĚLÉ
Kde: sokolovna Ledenice

Kdy: pátek 14. duben

ZÁJEZD DO LÁZNÍ

BAD FÜSSING

Prezence od 8.30 h, zahájení turnaje v 9 h
Startovné dobrovolné, drobné občerstvení od hráčů vítáno.
Hrajeme o „velikonočního berana“

sobota 29. duben
Cena: 640 Kč doprava + vstup, 19 Kč pojištění
Přihlášky do 23. března u pí Paulové na tel. č. 723 226 657,
nebo osobně na Úřadu městyse Ledenice.

NABÍZÍM PRÁCI Z DOMOVA
NA PC/NET

NA VČ 7-10 TIS MĚS., NA HČ OD 25 TIS MĚS.
Více info na: www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

JAN ŽIŽKA TĚ POTŘEBUJE!
Baví Tě historie? Máš rád neobvyklé pracovní prostředí?
Jsi komunikativní a hledáš práci v Borovanech a blízkém okolí?
Pak chceme právě Tebe! Na pobočku Jihočeského muzea –
Památník Jana Žižky z Trocnova v současné době hledáme
pracovníka na částečný nebo plný úvazek (sezona květen–září).
V případě zájmu volej na číslo 775 543 575 nebo piš na
marketing@muzeumcb.cz a dozvíš se víc. Těšíme se na Tebe.
Adresa pobočky:
Památník Jana Žižky z Trocnova, Borovany, 373 12
www.muzeumcb.cz
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Prodej
slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ ks.
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE
JAROSLAV OUPIC

Kompletní realizace zahrad a mnoho dalších
činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena)

Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz
Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

Prodej: Ledenice - u restaurace Na Plácku
30. března 2017 - 10.10 hod.
31. března 2017 - 15.45 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Informace: Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840.

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

mobil: 602 662 693

Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje
je 25. března 2017
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna,
Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.
2
Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH.

Prodám chlapecké
jízdní kolo,
málo užívané, dobře vybavené

Tel. č. 777 951 308

EET– termokotoučky
do pokladen a tiskáren
za příznivé ceny
V. Tůma, tel. 776 037 059
Tovární 61, Borovany

PAVEL SLÁMA

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

Dynamic

lucie.sedlakova@re-max.cz

Lucie SEDLÁKOVÁ
Tel.: 720 200 183

Váš realitní makléř pro oblast Zborov, Ledenice a okolí.
Žiji tady již 36 let, zajistím Vám skvělý servis a férové jednání.
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